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Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu 

Kč/měsíc
Kč/měsíc

**Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu 

Kč/m3
**Kč/m3

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

0 -1 890 0,46109 67,91 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,58909 266,910

1 890 – 7 560 0,25139 100,66 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,37939 299,660

7 560 - 15 000 0,22879 113,79 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,35679 312,790

15 000 – 25 000 0,21001 135,06 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,33801 334,060

25 000 - 45 000 0,17683 200,52 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,30483 399,520

45 000 - 63 000 0,14289 321,22 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,27089 520,220

63 000 - 630 000* 0,10499 119,63750** 3,829 3,829 3,829 199,00 299,00 4,23299 318,6375**

jednotková cena v Kč/1MWh = G * S * ČNB + CO

Ceník je účinný od 01.01.2023 Ceny Služby distribuční soustavy, uvedené v ceníku jsou platné pro rok 2023.  Po zveřejnění Cenového rozhodnuti ERÚ pro následující roky budou ceny Služby distribuční soustavy v ceníku uvedeny a účtovany v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

Celková pevná cena za zúčtování je 0,49 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).

www.utylis.cz

 Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního plynu v kWh/rok.

***Platnost této ceny končí nejpozději uplynutím kalendářního roku, ve kterém budou zahájeny dodávky na základě Smlouvy.  Pro každý následující kalendářní rok, ve kterém budou realizovány dodávky na základě Smlouvy bude jednotková cena za 1MWh komodity určena zvlášť, a to výpočtem podle následujícího vzorce:

kde G je prostý aritmetický průměr zavíracích cen  finančních futures kontraktů kotovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (dále jen „PXE“) pro produkt EEX CZ VTP Natural Gas Futures Year za období od 01.01. do 30.11. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje, uvedený v 
EUR/1MWh, S je koeficient strukturování odběru a rovna se 1,55, ČNB je ekvivalent částky 1EUR v Kč dle směnného kurzu devizového trhu, vyhlášeného Českou národni bankou pro den 10.12. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje a CO je cena obsluhy OM stanovená Dodavatelem 
jako součást ceny za komodit v tabulce výše.

Roční odběr v místě 
spotřeby  v kWh

Celková konečná cena v roce 2023

Pevná cena za odebran ý 
zemní plyn Kč/1 kWh

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2023 za 1 kWh ***

Cena obsluhy OM (CO)            
  za 1 MWh

Pevná cena za měsíc 
Kč/měsíc

Výsledná jednotková cena za 1MWh komodity se zaokrouhluje podle matematických pravidel vždy na celé číslo bez desetinných míst. Hodnotu EEX CZ VTP Natural Gas Futures Year, použitou v jednotlivých kalendářních letech dle ujednání shora lze zjistit výpočtem z údajů za příslušné období předchozího kalendářního roku, uveřejněných na 
webových stránkách http://www.pxe.cz/On-Line/Futures/, směnný kurz devizového trhu, vyhlášený Českou národní bankou a použitý v jednotlivých kalendářních letech dle ujednání shora lze zjistit na webových stránkách http://www.cnb.cz.

Cena distribuce 

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2024 za 1 kWh ***

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2025 za 1 kWh ***

Cena za odebran ý zemní plyn

Kč/1 kWh

bez DPH
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Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu 

Kč/měsíc
Kč/měsíc

**Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu 

Kč/m3
**Kč/m3

s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH s DPH

0 -1 890 0,5579 82,1711 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,55280 322,961

1 890 – 7 560 0,3042 121,7986 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,29906 362,589

7 560 - 15 000 0,2768 137,6859 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,27172 378,476

15 000 – 25 000 0,2541 163,4226 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,24899 404,213

25 000 - 45 000 0,2140 242,6292 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,20884 483,419

45 000 - 63 000 0,1729 388,6762 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,16778 629,466

63 000 - 630 000* 0,1270 144,76138** 4,633 4,633 4,633 240,79 361,79 5,12192 385,46138**

jednotková cena v Kč/1MWh = G * S * ČNB + CO

Ceník je účinný od 01.01.2023 Ceny Služby distribuční soustavy, uvedené v ceníku jsou platné pro rok 2022.  Po zveřejnění Cenového rozhodnuti ERÚ pro následující roky budou ceny Služby distribuční soustavy v ceníku uvedeny a účtovany v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

Celková pevná cena za zúčtování je 0,59 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).

www.utylis.cz

Kč/1 kWh

***Platnost této ceny končí nejpozději uplynutím kalendářního roku, ve kterém budou zahájeny dodávky na základě Smlouvy.  Pro každý následující kalendářní rok, ve kterém budou realizovány dodávky na základě Smlouvy bude jednotková cena za 1MWh komodity určena zvlášť, a to výpočtem podle následujícího vzorce:

kde G je prostý aritmetický průměr zavíracích cen  finančních futures kontraktů kotovaných na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (dále jen „PXE“) pro produkt EEX CZ VTP Natural Gas Futures Year za období od 01.01. do 30.11. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje, uvedený v 
EUR/1MWh, S je koeficient strukturování odběru a rovna se 1,55, ČNB je ekvivalent částky 1EUR v Kč dle směnného kurzu devizového trhu, vyhlášeného Českou národni bankou pro den 10.12. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje a CO je cena obsluhy OM stanovená Dodavatelem 
jako součást ceny za komodit v tabulce výše.

Výsledná jednotková cena za 1MWh komodity se zaokrouhluje podle matematických pravidel vždy na celé číslo bez desetinných míst. Hodnotu EEX CZ VTP Natural Gas Futures Year, použitou v jednotlivých kalendářních letech dle ujednání shora lze zjistit výpočtem z údajů za příslušné období předchozího kalendářního roku, uveřejněných na 
webových stránkách http://www.pxe.cz/On-Line/Futures/, směnný kurz devizového trhu, vyhlášený Českou národní bankou a použitý v jednotlivých kalendářních letech dle ujednání shora lze zjistit na webových stránkách http://www.cnb.cz.

 Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního plynu v kWh/rok.

Roční odběr v místě 
spotřeby  v kWh

Cena distribuce Cena za odebran ý zemní plyn Celková konečná cena v roce 2023

Pevná cena za odebran ý 
zemní plyn Kč/1 kWh

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2023 za 1 kWh ***

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2024 za 1 kWh ***

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2025 za 1 kWh ***

Pevná cena za měsíc 
Kč/měsíc

Cena obsluhy OM (CO)            
  za 1 MWh

s DPH


