
Distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník platný od 
18. 10. 2021

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
448,10 66,14 2,44 2499,00 60,00 2949,54 126,14

(542,20) (80,03) (2,95) (3023,79) (72,60) (3568,94) (152,63)

Ohřívám vodu 1,89 7,56
245,19 97,89 2,44 2499,00 99,00 2746,63 196,89

(296,68) (118,45) (2,95) (3023,79) (119,79) (3323,42) (238,24)

Topím

7,56 15
221,72 111,89 2,44 2499,00 179,00 2723,16 290,89

(268,28) (135,39) (2,95) (3023,79) (216,59) (3295,02) (351,98)

15 25
202,59 134,20 2,44 2499,00 179,00 2704,03 313,20

(245,13) (162,38) (2,95) (3023,79) (216,59) (3271,88) (378,97)

25 45
172,21 194,85 2,44 2499,00 179,00 2673,65 373,85

(208,37) (235,77) (2,95) (3023,79) (216,59) (3235,12) (452,36)

45 63
138,49 316,54 2,44 2499,00 179,00 2639,93 495,54

(167,57) (383,01) (2,95) (3023,79) (216,59) (3194,32) (599,60)

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.  
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