
PRO PODNIKATELE

PRODUKT: STANDARD 

Distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník platný od 
1. 1. 2020

Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn:
a) stálé platby = 12 × ( sloupec 7)
b) platba za m3 = roční spotřeba v m3/115 × (sloupec 2)
c) platba za zemni plyn  = roční spotřeba v MWh × (sloupec 6)
d) 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 + c + d
Roční platba celkem pro spotřebu (63-630 MWh/rok) = a + b + c + d

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. 

Upřesnění produktu „Standard“
Tento produkt je vhodný pro zákazníky, kteří preferují vždy výhodnou cenu. Zákazník tedy získá nákladovou stabilitu  
po celé smluvní časové období. Smlouva je uzavírána na 12, 24 nebo 36 měsíců. 
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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  1,89 462,74 67,65 2,41 790,00 59,00 1255,15 126,65
(559,92) (81,86) (2,92) (955,90) (71,39) (1518,73) (153,25)

Ohřívám vodu 1,89 7,56 250,90 100,89 2,41 790,00 59,00 1043,31 159,89
(303,59) (122,08) (2,92) (955,90) (71,39) (1262,41) (193,47)

Topím

7,56 15 228,20 117,70 2,41 750,00 159,00 980,61 276,70
(276,12) (142,42) (2,92) (907,50) (192,39) (1186,54) (334,81)

15 25 207,72 139,33 2,41 750,00 159,00 960,13 298,33
(251,34) (168,59) (2,92) (907,50) (192,39) (1161,76) (360,98)

25 45 178,32 198,95 2,41 750,00 159,00 930,73 357,95
(215,77) (240,73) (2,92) (907,50) (192,39) (1126,18) (433,12)

45 63 143,16 327,87 2,41 750,00 159,00 895,57 486,87
(173,22) (396,72) (2,92) (907,50) (192,39) (1083,64) (589,11)

Produkt
Roční odběr v odběrném místě  
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Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný zemní plyn Celková konečná cena
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Stálý 
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Cena 
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Stálý 
měsíční plat

Nad Do Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

Topím  hodně 63 630 110,90 115,48 2,41 750,00 159,00 863,02 159,00
(134,19) (139,73) (2,92) (907,50) (192,39) (1044,25) (192,39)


