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Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn Popis produktuInformace
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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
531,65 72,92 2,41 590,00 35,00 1124,06 107,92

(643,30) (88,23) (2,92) (713,90) (42,35) (1360,11) (130,58)
363,32 99,30 2,41 590,00 50,00 955,73 149,30

(439,62) (120,15) (2,92) (713,90) (60,50) (1156,43) (180,65)
322,01 124,84 2,41 590,00 90,00 914,42 214,84

(389,63) (151,06) (2,92) (713,90) (108,90) (1106,45) (259,96)
304,11 146,25 2,41 590,00 90,00 896,52 236,25

(367,97) (176,96) (2,92) (713,90) (108,90) (1084,79) (285,86)
272,82 209,79 2,41 590,00 90,00 865,23 299,79

(330,11) (314,91) (2,92) (713,90) (108,90) (1046,93) (362,75)
243,62 316,38 2,41 590,00 90,00 836,03 406,38

(294,78) (382,82) (2,92) (713,90) (108,90) (1011,60) (491,72)
63

Vařím 0,01 1,89

Ohřívám vodu 1,89 7,56

Topím

7,56 15

15 25

25 45

45

Celková konečná cena

Produkt

Roční odběr v odběrném místě v 
MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný 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  x 30,6 Kč/MWh - pouze u podnikatelů
Roční platba celkem = a + b

Produkt PLYN PROMO 1 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 určitou, a to na dobu 12 měsíců.

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
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