
Distribuční oblast EG.D, a.s.

Produkt

Roční odběr v odběrném místě  
v MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný zemní plyn Celková konečná cena

Cena 
za distribuovaný 

plyn

Stálý 
měsíční plat 
za kapacitu

Cena za služby  
operátora trhu

Cena 
za odebraný plyn

Stálý 
měsíční plat

Cena 
za odebraný plyn

Stálý 
měsíční plat

Nad Do Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

1 2 3 4 5 6 7

Vařím 1,89
538,96 72,58 2,44 850,00 89,00 1391,40 161,58

(652,14) (87,82) (2,95) (1028,50) (107,69) (1683,59) (195,51)

Ohřívám vodu 1,89 7,56
358,53 100,80 2,44 850,00 89,00 1210,97 189,80

(433,82) (121,97) (2,95) (1028,50) (107,69) (1465,27) (229,66)

Topím

7,56 15
325,46 120,84 2,44 775,00 189,00 1102,90 309,84

(393,81) (146,22) (2,95) (937,75) (228,69) (1334,51) (374,91)

15 25
301,64 149,03 2,44 775,00 189,00 1079,08 338,03

(364,98) (180,33) (2,95) (937,75) (228,69) (1305,69) (409,02)

25 45
275,62 200,58 2,44 775,00 189,00 1053,06 389,58

(333,50) (242,70) (2,95) (937,75) (228,69) (1274,20) (471,39)

45 63
243,05 317,99 2,44 775,00 189,00 1020,49 506,99

(294,09) (384,77) (2,95) (937,75) (228,69) (1234,79) (613,46)
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PRODUKT: HLÍDÁME CENU +

PRO DOMÁCNOST

Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn:
a) stálé platby = 12 × ( sloupec 7)
b) platba za zemni plyn  = roční spotřeba v MWh × (sloupec 6)
c) daň ze zemního plynu = roční spotřeba v MWh × 30,6 Kč/MWh - pouze u podnikatelů
Roční platba celkem pro spotřebu (0-63 MWh/rok) = a + b

Cena za distribuci a ostatní regulované platby
V tomto ceníku najdete jak cenu za odebraný zemní plyn tak i ceny za regulované platby, jejichž výši určuje  Energetický 
regulační úřad (ERÚ). Tuto položku nemůže dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit. 

Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Změny cen 
vyvolané obecně závazným právním předpisem nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu 
tohoto ceníku. Sazba DPH činí 21 %, její výše se právními předpisy může měnit, a proto jsou konečné ceny s DPH 
orientační. Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.  

Upřesnění produktu „Hlídáme cenu +“
Tento produkt je blíže specifikován v „Popisu produktu - Hlídáme cenu +“
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