Utylis Energie s.r.o.

IČO: 24121975

Maltézské náměstí 537/4

DIČ: CZ24121975

Malá Strana, 118 00 Praha 1

Číslo povolení plyn: 241328354

info linka: 844 444 482
e-mail: info@utylis.cz
web: www.utylis.cz

Číslo povolení elektrická energie: 141328365

Ceník regulovaných služeb dodávek plynu pro kategorii DOMÁCNOST A MALOODBĚRATELE pro rok 2019

DISTRIBUČNÍ OBLAST Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

bez DPH
Cena distribuce

bez DPH

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
Kč/měsíc
**Stálý měsíční plat za přistavenou
kapacitu Kč/m3
bez DPH

0 -1 890

0,39695

62,28

1 890 – 7 560

0,23687

87,47

7 560 - 15 000

0,21257

102,69

15 000 – 25 000

0,20083

117,19

25 000 - 45 000

0,16177

198,26

45 000 - 63 000

0,15305

230,46

63 000 - 630 000*

0,11201

104,24252**

Roční odběr v místě spotřeby

Pevná cena za distribuovaný zemní plyn
Kč/kWh

Celková pevná cena za zúčtování je 0,71 Kč/MWh. K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH.
*Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.
Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12 přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /110).
Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního plynu v kWh/rok.

www.utylis.cz

Utylis Energie s.r.o.

IČO: 24121975

Maltézské náměstí 537/4

DIČ: CZ24121975

Malá Strana, 118 00 Praha 1

Číslo povolení plyn: 241328354

info linka: 844 444 482
e-mail: info@utylis.cz
web: www.utylis.cz

Číslo povolení elektrická energie: 141328365
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DISTRIBUČNÍ OBLAST Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

s DPH
Cena distribuce

s DPH

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
Kč/měsíc
**Stálý měsíční plat za přistavenou
kapacitu Kč/m3
s DPH

0 -1 890

0,4803

75,36

1 890 – 7 560

0,2866

105,84

7 560 - 15 000

0,2572

124,25

15 000 – 25 000

0,2430

141,80

25 000 - 45 000

0,1957

239,89

45 000 - 63 000

0,1852

278,86

63 000 - 630 000*

0,1355

126,13345**

Roční odběr v místě spotřeby

Pevná cena za distribuovaný zemní plyn
Kč/kWh

Celková pevná cena za zúčtování je 0,86 Kč/MWh. K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, přičítá zvláštní poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a s DPH (sazba DPH je 21%). Cena s DPH je pouze orientační a sazba daně se řídí dle platné legislativy pro daný rok.
*Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.
Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12 přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /110).
Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního plynu v kWh/rok.
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