
CENÍK PRO DOMÁCNOST - ODBĚR ZEMNÍ PLYN
Produkt Svěží SPOT* Platnost od 1.11.2022** Distribuční soustava: GasNet, s.r.o. 

    Přehled cen  za distribuci zemního plynu do 63 MWh

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

do 1,89 0 - 180 463,81 561,21 68,07 82,36 2,04 2,47 0,00 0,00 465,85 563,68

nad 1,89 do 7,56 181 - 710 251,94 304,85 101,17 122,42 2,04 2,47 0,00 0,00 253,98 307,32

nad 7,56 do 15,00 711 - 1 410 229,34 277,50 114,29 138,29 2,04 2,47 0,00 0,00 231,38 279,97

nad 15,00 do 25,00 1 411 - 2 360 210,58 254,80 135,54 164,00 2,04 2,47 0,00 0,00 212,62 257,27

nad 25,00 do 45,00 2 361 - 4 240 177,64 214,94 200,51 242,62 2,04 2,47 0,00 0,00 179,68 217,41

nad 45,00 do 63,00 4 241 - 6 000 143,69 173,86 321,22 388,68 2,04 2,47 0,00 0,00 145,73 176,33

    Přehled cen za distribuci zemního plynu od 63 MWh do 630 MWh

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

nad 63,00 do 630,00 6 001 - 59 400 105,79 128,01 119641,78 144766,55 2,04 2,47 0,00 0,00 107,83 130,47

Datum vydání ceníku: 20.10.2022 Číslo ceníku: DOM-SvSP-2022-III-01

Svěží proud na trhu energií     
ELIMON a.s. / Jungmannova 31/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město / IČ: 27163962 / DIČ: CZ27163962 / Tel.: +420 474 720 240 / E-mail: info@elimon.cz / www.elimon.cz / www.svezienergie.cz / 

Registrace společnosti vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9423 / Česká republika

****

*

Chyby v tisku jsou vyhrazeny.

Uvedené regulované ceny jsou platné pro rok 2022.

Případné změny regulovaných cen (za distribuci) vyvolané rozhodnutím Energetického regulačního úřadu nebo dle distributora se nepovažují za změnu ceníku produktu Svěží SPOT.

Uvedené ceny jsou v Kč. Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH je 21 %.

Daň ze zemního plynu (ekologická daň) se připočítává k celkové ceně ze zemního plynu. Osvobozena od daně ze zemního plynu je kategorie Domácnost nebo odběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb. v platném znění. 

Celková konečná cena s DPH je proto uváděna bez daně z plynu.

Pevná cena za služby operátora je ve výši 2,04 Kč/MWh bez DPH (obsahuje pevnou cenu za zúčtování ve výši 0,7 Kč/MWh bez DPH a zvláštní poplatek na činnosti ERÚ podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož sazbu stanovila vláda svým 

nařízením ve výši 1,34 Kč/MWh bez DPH).

Produkt Svěží SPOT se sjednává na dobu neurčitou.

Ceny za dodávku jsou platné pro smluvní vztahy s produktem Svěží SPOT založené Smlouvami uzavřenými dne 1.11.2022 a později (příp. již existující smluvní vztahy, ke kterým byl dne 1.11.2022 a později uzavřen Dodatek odkazující na tento ceník). Dále se ceny za 

dodávku podle tohoto ceníku uplatní od 1.12.2022 pro smluvní vztahy s produktem Svěží SPOT, založené Smlouvami uzavřenými před 1.11.2022.

***

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v tis. m
3
)/12 přičemž (roční kapacita RK = roční spotřeba/110)

Součet cen za odebraný zemní plyn 

[Kč/MWh]

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA ZEMNÍHO PLYNU

Celková cena za odebraný zemní plyn = Cena za dodávku zemního plynu za odebraný zemní plyn (cena za dodávku komodity, stálý měsíční plat) + Součet regulovaných cen za zajištění distribuce zemního plynu za odebraný zemní plyn 

(pevná cena za distribuované množství zemního plynu, stálý měsíční plat za kapacitu, cena za služby OTE) + daň ze zemního plynu + DPH

**

Topím

Topím

Daň z plynu****                                  

(ekologická daň) [Kč/MWh]

Charakter odběru [MWh/rok]

Charakter odběru [MWh/rok]
Pouze pro orientaci 

[m³/rok]

Pevná cena za odebraný zemní plyn 

[Kč/MWh]
Stálý měsíční plat za kapacitu [Kč/tis. M³]

Pevná cena za odebraný zemní plyn 

[Kč/MWh]

CENA ZA DISTRIBUCI ZEMNÍHO PLYNU

CENA ZA DODÁVKU ZEMNÍHO PLYNU

Cena dodaného plynu v odběrném místě Zákazníka je sjednaná individuálně pro každý obchodní den podle následujícího vzorce: DP = Index OTE + KP; kde: DP = cena plynu v Kč/MWh pro daný obchodní den; KP = koeficient 

produktu ve výši 390 Kč/MWh (471,9 vč. DPH); Index OTE (Kč/MWh) = vážený průměr všech obchodů v rámci VDT (vnitrodenní trh OTE na daný den) uvedený na

www.ote-cr.cz/cs/statistika/odchylky-plyn/odchylky-ncbal a přepočítaný na Kč podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou platného pro příslušný den, ve kterém se uskutečňuje dodávka plynu.  Jednotková cena 

za dodávku zemního plynu za dané období dodávky je vypočtena váženým průměrem cen pro všechny dny dodávky. Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu "C" je do denních spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně 

přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, u zákazníků s průběhovým měřením typu "A, B" denní spotřeba odpovídá skutečně naměřené denní spotřebě v odběrném místě.

Vařím

Ohřívám vodu

119,00    (143,99 vč. DPH)

Cena pro každý obchodní den v období dodávky (Kč/MWh):       DP = Index OTE + KP

 Stálý měsíční plat (Kč/měsíc)

Pevná cena za odebraný zemní plyn 

[Kč/MWh]
Stálý měsíční plat za kapacitu [Kč/měsíc]

Pevná cena za služby operátora*** 

[Kč/MWh]

Pouze pro orientaci 

[m³/rok]

Daň z plynu****                                  

(ekologická daň) [Kč/MWh]

Součet cen distribuce za odebraný zemní 

plyn [Kč/MWh]


