CENÍK ZEMNÍHO PLYNU pro kategorii domácnost a maloodběratel - produkt "TŘI"
Prodejní ceny zemního plynu konečným zákazníkům (domácnost / maloodběratel) platné od 01. prosince 2018
1. Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě "RWE GasNet, s.r.o." platí tyto ceny:
cena distribuce a služeb operátora trhu
bez DPH

cena za odebraný zemní plyn
a ostatní služby dodávky bez DPH

celková konečná cena
bez DPH

celková konečná cena
vč. 21% DPH *

Roční odběr
v místě spotřeby

cena za
služby OTE ***

pevná cena za
odebraný zemní plyn

stálý měsíční
plat za kapacitu

cena za odebraný
zemní plyn

stálý měsíční
plat

součet cen za
odebraný zemní plyn

součet stálých
měsíčních platů

součet cen za
odebraný zemní plyn

součet stálých
měsíčních platů

kWh / rok

Kč / kWh

Kč / kWh

Kč / měsíc

Kč / kWh

Kč / měsíc

Kč / kWh

Kč / měsíc

Kč / kWh

Kč / měsíc

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Vařím
do 1 890

0.00206

0.46115

67.92

0.91

10

1.37321

77.92

1.66158

94.28

Ohřívám vodu
nad 1 890 do 7 560

0.00206

0.25105

101.01

0.84

20

1.09311

121.01

1.32266

146.42

Topím
nad 7 560 do 15 000

0.00206

0.22868

115.1

0.82

59

1.05074

174.10

1.27140

210.66

nad 15 000 do 45 000

0.00206

0.17973

200.39

0.77

59

0.95179

259.39

1.15167

313.86

nad 45 000 do 63 000

0.00206

0.14506

330.42

0.76

59

0.90712

389.42

1.09762

471.20

2. Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě "RWE GasNet, s.r.o." platí tyto ceny:
cena distribuce
bez DPH

cena za odebraný zemní plyn
a ostatní služby dodávky bez DPH

celková konečná cena
bez DPH

celková konečná cena
vč. 21% DPH *

Roční odběr
v místě spotřeby

cena za
služby OTE ***

pevná cena za
odebraný zemní plyn

**** cena denní
rezervované kapacity

cena za odebraný
zemní plyn

**** cena denní
rezervované kapacity

součet cen za
odebraný zemní plyn

součet cen
za kapacitu

součet cen za
odebraný zemní plyn

součet cen
za kapacitu

kWh / rok

Kč / kWh

Kč / kWh

Kč / tis. m3

Kč / kWh

Kč / tis. m3

Kč / kWh

Kč / tis. m3

Kč / kWh

Kč / tis. m3

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

0.00206

0.12353

115977.54

0.76

80000

0.88559

195977.54

1.07156

237132.82

Topím - nad 63 000
do 630 000 **

Jak vypočítat cenu plynu?
Možná Vám pomůže toto:
1. Přibližný přepočet mezi
jednotkami m3 a kWh je 1 m3 =
10,55 kWh. Přesnou výši
přepočítacího koeficientu určí
příslušný provozovatel distribuční
soustavy. Dodavateli je za účelem
fakturace sdělena hodnota
odebraného množství plynu v kWh.
2. Postup výpočtu při ročním
odběru do 63 MWh včetně:
Roční spotřebu zemního plynu
(správně zařazenou dle pásma
spotřeby) v kWh násobte součtem
hodnot ze sloupců A1, A2 a A4;
k tomu připočtěte 12-ti násobek
součtu měsíčních platů A3 a A5.
Toto celé pak navyšte o DPH
(násobte koeficientem 1,21).
Cena ročního odběru vč. DPH =
((roční spotřeba plynu v kWh x
(A1+A2+A4)) + (12 x (A3 + A5))) x
1,21
3. Postup výpočtu při ročním
odběru nad 63 MWh:
Roční spotřebu zemního plynu v kWh
násobte součtem hodnot ze sloupců
B1, B2 a B4; k tomu připočtěte
násobek roční spotřeby v kWh
součtem měsíčních platů B3 a B5,
vydělený koeficientem 115 a
koeficientem 10,55. Cena ročního
odběru bez DPH = (roční spotřeba
plynu v kWh x (B1+B2+B4)) + roční
spotřeba plynu v kWh x (B3 +
B5)/115/10,55/1000)
Uvedené postupy jsou bez záruky a
nezohledňují přesnou výši koeficientů
vázaných ke konkrétním odběrným
místům.

Účtovaným produktem je zemní plyn kódu nomenklatury 271121, dodavatelem produktu dle tohoto ceníku je společnost OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o., IČ: 28145127.
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně); tu zpravidla platí pouze podnikatelské subjekty. Její výše je určena zákonem a jejím výběrem je pověřena Celní správa (více na www.celnisprava.cz).
* Uvedená cena vč. 21% DPH je pouze orientační. Sazba DPH je stanovena zákonem. ** Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení. Měsíční platbu za kapacitní složky ceny je nutno vypočítat dle postupu uvedeného v části
napravo od tabulky. *** OTE - operátor trhu s energiemi; tím je státem zřízená společnost OTE, a.s. **** Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu (Crd)
V ceníku uvedené názvy "Vařím", "Ohřívám vodu", "Topím" slouží pouze pro snadnější orientaci odběratele a poukazují na převažující možné využítí plynu v odběrném místě.Pro přiřazení odběrného místa do pásma spotřeby za účelem vyhotovení
vyúčtování je směrodatná spotřeba v odběrném místě v kWh za rok. Zatřídění odběrného místa do určeného pásma neprovádí dodavatel zemního plynu, ale distribuční společnost, která je vlastníkem infrastruktury.
Chyba tisku je vyhrazena. Ceníkem obchodníka se rozumí pouze položky označené jako "cena za odebraný zemní plyn" a „měsíční paušál obchodníka“. Všechny ostatní položky byly obchodníkem OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o., převzaty z Energetického
regulačního věstníku vydávaného Energetickým regulačním úřadem, zákonů ČR, nebo byly stanoveny výpočtem, proto si u těchto položek, jejichž výši obchodník OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o., nestanovuje, ani se nepodílí na jejich tvorbě,
vyhrazuje právo chyby.
Ceník je platný do odvolání, nebo do vyhlášení novelizovaného ceníku dodavatele OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o.
Ceník je platný pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s délkou smluvního vztahu tři roky.

Zákaznická linka:
388 440 078
www.obecni-plynarna.cz

