Vaše ceny plynu
Upozorňujeme vás, že cena za dodávku plynu v režimu dodavatele poslední instance, kterou vám budeme účtovat na základě níže uvedeného
vypočtu ceny, je navázána na vývoj cen na velkoobchodním trhu s plynem a bude proto kopírovat velkoobchodní cenové výkyvy.
Měsíční hodnoty cen za odebraný plyn v kalendářním měsíci (C) a způsob jejich výpočtu naleznete na www.eon.cz/dpi.
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Produktová řada:
Název ceníku:
Distribuční území:

Obchodní cena (cena za dodávku plynu)
Poslední den v měsíci
∑ d=1
(Spotd*KurzČNBd*IndexTDDd)
C =			
+ 319 Kč/MWh
Poslední den v měsíci
∑ d=1
(IndexTDDd)

Cena za odebraný plyn
v kalendářním měsíci (C)

Kč/MWh

Přepočtená roční spotřeba
od – do (včetně)

+ stálý měsíční plat 79 Kč/měsíc pro odběrná místa se spotřebou do 63 MWh za rok
+ kapacitní cena 94 102 Kč/1 000 m3 bez DPH pro odběrná místa se spotřebou nad 63 MWh za rok
Spotd **

cena spotu daného dne v EUR/MWh
(https://pxe.cz/cs/derivatovy-trh)

KurzČNBd **

kurz České národní banky daného dne
(https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy- devizoveho-trhu)

IndexTDDd

index denní spotřeby přepočteného typového diagramu dodávky
(https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd)

Regulovaná cena
(cena za související služby v plynárenství)

Daň ze zemního plynu*

Kč/MWh

Cena
za distribuovaný plyn
(Kč/MWh)

do 1,89

30,60

538,96

2,44

72,58

od 1,89 do 7,56

30,60

358,53

2,44

100,80

od 7,56 do 15

30,60

325,46

2,44

120,84

od 15 do 25

30,60

301,64

2,44

149,03

od 25 do 30

30,60

275,62

2,44

200,58

od 30 do 45

30,60

275,62

2,44

200,58

od 45 do 63

30,60

243,05

2,44

317,99

Kč/MWh

Cena
za distribuovaný plyn
(Kč/MWh)

Cena
za činnosti operátora trhu
(Kč/MWh)

Roční cena za denní
rezervovanou kapacitu
(Kč/1 000 m3)

od 63 do 315

30,60

175,88

2,44

155 468,33

nad 315 do 630

30,60

175,88

2,44

155 468,33

MWh/rok

MWh/rok

Cena
za činnosti operátora trhu
(Kč/MWh)

Stálý plat
za přistavenou kapacitu
(Kč/měsíc)

*)	Připočítává se k celkové ceně za plyn, pokud odběratel nemá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.;
zákazníci kategorie domácnost jsou od placení daně ze zemního plynu osvobozeni.
**)
Pokud není hodnota v daném dni zveřejněna, bere se poslední známá zveřejněná hodnota.

Regulované ceny plynu se řídí dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2020 a dle platného nařízení vlády.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pro orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu z m3 na MWh se používá koeficient: 1 m3 = 0,01055 MWh.
Ilustrativní příklad jednotkové ceny za dodávku plynu
Pro vaši informaci uvádíme, že orientační jednotková cena za dodávku plynu za měsíc říjen činila 2 635 Kč za 1 MWh bez DPH (3 188 Kč
za 1 MWh s DPH). Prosím, vezměte zároveň na vědomí, že vaše jednotková cena za dodávku plynu, stanovená podle výše uvedeného
vzorce, se může od orientační jednotkové ceny lišit v závislosti na budoucím vývoji velkoobchodního trhu.

