
Název produktové řady: OTE

Distribuce GasNet, s.r.o.

Daň ze 

zemního 

plynu*

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

do 1,89 538,96 2,44 72,58 99,00 30,60 171,58 - 207,61

nad 1,89 do 7,56 358,53 2,44 100,80 99,00 30,60 199,80 - 241,76

nad 7,56 do 15,00 325,46 2,44 120,84 *** 99,00 30,60 219,84 - 266,01

nad 15,00 do 25,00 301,64 2,44 149,03 99,00 30,60 248,03 - 300,12

nad 25,00 do 45,00 275,62 2,44 200,58 99,00 30,60 299,58 - 362,49

nad 45,00 do 63,00 243,05 2,44 317,99 99,00 30,60 416,99 - 504,56

Roční odběr v místě spotřeby
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zemní plyn

Součet stálých 

měsíčních platů
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plyn
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přidělenou 

kapacitu

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

nad 63,00 do 630,00 175,88 2,44 155,46833 *** 99,00 30,60 99,00 155,46833 119,79 188,11668
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za služby 

operátora*
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Součet stálých 

měsíčních 

platů

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI ZET ENERGY A.S. KATEGORIE 

DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL 

Distribuce EG.D
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přidělenou 

kapacitu
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Součet cen za 

odebraný 

zemní plyn

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh

Roční odběr v místě spotřeby

Součet stálých 

měsíčních 

platů

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Cena za odebraný zemní plyn a 

ostatní služby dodávky bez 

DPH

Celková konečná cena bez DPHCena distribuce bez DPH Celková konečná cena s DPH

Pevná cena za 

odebraný 

zemní plyn

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně Rwe Energie s.r.o., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Rwe GasNet s.r.o.

* Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.

** Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného  od daně dle zákona č. 261/207 Sb.

***Obchodní cena zemního plynu se stanovuje denně a to podle ceny, za kterou se obchodovala na velkoobchodním trhu (Index OTE). K aktuálním velkoobchodním cenám přičítáme cenu za službu obchodu. To je 

částka, kterou nám platíte za nákup plynu na trhu a činí 249,- Kč bez DPH za 1 MWh.

Index OTE = cena denního trhu se  zemním plynem v €/MWh zveřejněná na webových stránkách OTE pod položkou "Index OTE", https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh

Výpočet měsíční platby za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba/115).

Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. DPH bude vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny uvedené položky.

Zet Energy a.s., Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, 580 01. Cena  je daná Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
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