
Produkt: BASIC LEDEN 2018

Distribuční území: GasNet, s.r.o.

Ceník platný od: 1. 1. 2018

Pevná 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

Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc

0,46321 67,92 0,00206 0,89000 12,00 1,355 79,92

(0,56048) (82,18) (0,00249) (1,07690) (14,52) (1,640) (96,70)
0,25311 101,01 0,00206 0,85000 18,00 1,105 119,01

(0,30626) (122,22) (0,00249) (1,02850) (21,78) (1,337) (144,00)

0,23074 115,10 0,00206 0,59234 58,00 0,825 173,10

(0,27920) (139,27) (0,00249) (0,71673) (70,18) (0,998) (209,45)

0,21071 140,14 0,00206 0,59234 58,00 0,805 198,14

(0,25496) (169,57) (0,00249) (0,71673) (70,18) (0,974) (239,75)

0,18179 200,39 0,00206 0,59234 98,00 0,776 298,39

(0,21997) (242,47) (0,00249) (0,71673) (118,58) (0,939) (361,05)

0,14712 330,42 0,00206 0,59234 98,00 0,742 428,42

(0,17802) (399,81) (0,00249) (0,71673) (118,58) (0,897) (518,39)

Pevná cena

za distribuovaný plyn

Pevná roční cena za 

rezervovanou kapacitu

Cena za služby 

operátora trhu

Cena

za odebraný plyn

Pevná roční cena za 

rezervovanou kapacitu

Cena

za odebraný plyn

Pevná roční cena za 

rezervovanou  kapacitu

Kč/kWh Kč/m³ Kč/kWh Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/m³

0,12559 115,97754 0,00206 0,59234 90,000 0,720 205,98

(0,15196) (140,33282) (0,00249) (0,71673) (108,90) (0,871) (249,23)

„Odměna za doporučení“ - Zákazníkovi, který má sjednán tento produkt/ceník, může společnost iNEGT SOLUTIONS s.r.o. přiznat

finanční bonus za Doporučení dalšího zákazníka, který si rovněž uzavře smlouvu na dodávky Zemního plynu. Výše finančího

bonusu/odměny, je: 400,- Kč za každé odběrné místo, které bude na základě doporučení sjednáno. Bližší podmínky AKCE, naleznete na

www.inegt.cz. 

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.

Stanovení platby za kapacitní složku ceny: Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle

vzorce: MPps = (Cps x RK)/12, kde: Cps – je součet cen za kapacitu dle ceníku; RK – je denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m³, určená

podle vzorce: RK = RS/110, kde: RS – je roční odběr v daném místě spotřeby v m³

Přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu: 1 m³ = 10,55 kWh (1 kWh = 0,001 MWh) | m³ = metr krychlový, kWh – 

kilowatthodina. Pevná cena za odebraný zemní plyn je včetně ceny za služby operátora trhu.

Daň ze zemního plynu: Kategorie Domácnost – zemní plyn pro výrobu tepla v domácnosti je od daně osvobozen (např. pro topení, ohřev vody, vaření) - dle §

8 cl. LXXII zákona c. 261/2007 Sb.; Kategorie Maloodběratel - daň činí 30,60 Kč/MWh spalného tepla, bližší informace o podmínkách zdaňování zemního plynu

poskytnou naši obchodní zástupci.

Topím +  od 63 000  do 630 000 

Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). *Ceny u všech dodavatelů

stejné - stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. **Ceny, které se u jednotlivých dodavatelů liší.

Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn: Vyberte řádek odpovídající velikosti vašeho ročního odběru v odběrném místě. Roční platba celkem =

platba za spotřebu + stálé platby + daň z plynu; Tzn.: Platba za odebraný plyn x roční spotřeba kWh + 12 x stálé platby za měsíc + daň z plynu x roční spotřeba

kWh. Orientační roční platba včetně DPH = Roční platba celkem x1,21

Produkt Roční odběr v odběrném místě v pásmu

Cena za distribuci a ostatní regulované platby*

kWh/rok

Topím

 nad 7 560  do 15 000 

 nad 15 000  do 25 000 

 nad 25 000  do 45 000 

 nad 45 000  do 63 000 

Ceny zemního plynu pro zákazníky typu MALOODBĚRATEL a DOMÁCNOST do 63 000 kWh/rok

Ceny zemního plynu pro zákazníky typu MALOODBĚRATEL a DOMÁCNOST do 630 000 kWh/rok

Na poříčí 1041/12, Praha 110 00, IČO: 05082013, DIČ CZ5082013, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského    soudu 

v Praze pod zn. C 258079

kWh/rok

Roční odběr v odběrném místě v pásmuProdukt

Cena za distribuci a ostatní regulované platby* Cena za odebraný zemní plyn - OBCHOD** Celková konečná cena

Cena za odebraný zemní plyn - OBCHOD** Celková konečná cena

Ohřívám vodu nad 1 890 do 7 560

Vařím do 1 890


