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Spoleènost zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném v:
Krajský soud v Ostravì, Sp. zn. C 76770
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Stálý
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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
462,74 67,65 2,41 1048,50 35,00 1513,65 102,65

(559,92) (81,86) (2,92) (1268,69) (42,35) (1831,52) (124,21)
250,90 100,89 2,41 834,30 50,00 1087,61 150,89

(303,59) (122,08) (2,92) (1009,50) (60,50) (1316,01) (182,58)
228,20 114,70 2,41 807,30 90,00 1037,91 204,70

(276,12) (138,79) (2,92) (976,83) (108,90) (1255,87) (247,69)
207,72 139,33 2,41 807,30 92,00 1017,43 231,33

(251,34) (168,59) (2,92) (976,83) (111,32) (1231,09) (279,91)
178,32 198,95 2,41 807,30 90,00 988,03 288,95

(215,77) (240,73) (2,92) (976,83) (108,90) (1195,52) (349,63)
143,16 327,87 2,41 807,30 90,00 952,87 417,87

(173,22) (396,72) (2,92) (976,83) (108,90) (1152,97) (505,62)

Cena za odebraný zemní plyn** Celková konečná cena

Ohřívám vodu 1,89 7,56

Vařím

Roční odběr v odběrném místě v 
MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby*

 

Produkt

1,89

Topím
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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  x 30,6 Kč/MWh - pouze u podnikatelů
Roční platba celkem = a + b

Produkt BEZ ZÁVAZKŮ je určen pro nové zákazníky, kteří se společností
IN ENERGIE Prodej s.r.o. uzavřeli Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.
Zákazník sjednává dodávku zemního plynu na dobu neurčitou.
Ceník produktu BEZ ZÁVAZKŮ je odvozen pro distribuční oblast GasNet, s.r.o. od 
ceníku tradičního (dominantního) dodavatele v tomto regionu (Innogy Energie, s.r.o.) 
Plyn Standard, a je nastaven ve výši 10% sleva oproti cenám tohoto ceníku po celou 
dobu trvání smlouvy.
V případě změny uvedeného ceníku tradičního dodavatele se od data účinnosti změny 
ceníku tradičního dodavatele mění cena produktu BEZ ZÁVAZKŮ tak, že je přepočítána 
ve výši 10% slevy oproti cenám nového ceníku tradičního dodavatele.

Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn Popis produktuInformace

Podpis zákazníka

V                                                                                       dne

V ceníku jsou uvedeny jak ceny za odebraný zemní plyn, tak i ceny za regulované 
platby, jejichž výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Tuto položku nemůže 
dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit. Změny cen vyvolané obecně závazným právním 
předpisem nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu tohoto 
ceníku.
Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v 
závorce ceny s DPH). Sazba DPH je 21 % (aktuální dle platných právních předpisů, její 
výše se v souladu s těmito předpisy může měnit). Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na 
dvě desetinná místa. Ceny s DPH jsou orientační.
Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.
* Ceny u všech dodavatelů stejné
** Ceny, které se u jednotlivých dodavatelů liší


