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DISTRIBUČNÍ OBLAST  GasNet, s.r.o. CENÍK PRODUKTŮ ZEMNÍ PLYN PRO KATEGORII ODBĚRATELE DOMÁCNOST A MALOODBĚRATELE TRENDplus  ONLINE

Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu 

Kč/měsíc
Kč/měsíc

**Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu K č/m3

**Kč/m3

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

0 -1 890 0,44810 66,14 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 2,15810 265,140

1 890 – 7 560 0,24519 97,89 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 1,95519 296,890

7 560 - 15 000 0,22172 111,89 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 1,93172 310,890

15 000 – 25 000 0,20259 134,20 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 1,91259 333,200

25 000 - 45 000 0,17221 194,85 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 1,88221 393,850

45 000 - 63 000 0,13849 316,54 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 1,84849 515,540

63 000 - 630 000* 0,10654 111,83415** 0,71 0,730 0,730 0,730 199,00 270,00 1,81654 310,83415**

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

Ceník je účinný  od 01.01.2021 do 31.05.2021 Ceny Služby distribuční soustavy, uvedené v ceníku jsou platné pro rok 2021.  Po zveřejnění Cenového rozhodnuti ERÚ pro následující roky budou ceny Služby distribuční soustavy v ceníku uvedeny a účtovany v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

****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 G PXE CZ BL CAL za období od 01.01. do 30.11. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje, uvedený v EUR/1MWh, 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 2021

Pevná cena za odebraný 
zemní plyn Kč/1 kWh

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2021 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 G PXE CZ BL CAL, 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 

Celková pevná cena za 
zúčtování, Kč/1 kWh ****

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2022 za 1 kWh ***

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2023 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 K č/m3

**Kč/m3

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

0 -1 890 0,5422 80,0294 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,61130 320,819

1 890 – 7 560 0,2967 118,4469 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,36578 359,237

7 560 - 15 000 0,2683 135,3869 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,33738 376,177

15 000 – 25 000 0,2451 162,3820 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,31423 403,172

25 000 - 45 000 0,2084 235,7685 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,27747 476,559

45 000 - 63 000 0,1676 383,0134 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,23667 623,803

63 000 - 630 000* 0,1289 135,31932** 0,8591 0,883 0,883 0,883 240,79 326,70 2,19801 376,01932**

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

Ceník je účinný  od 01.01.2021 do 31.05.2021 Ceny Služby distribuční soustavy, uvedené v ceníku jsou platné pro rok 2020.  Po zveřejnění Cenového rozhodnuti ERÚ pro následující roky budou ceny Služby distribuční soustavy v ceníku uvedeny a účtovany v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ.

****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 G PXE CZ BL CAL za období od 01.01. do 30.11. kalendářního roku, bezprostředně předcházejícího kalendářnímu roku, na který se cena stanovuje, uvedený v EUR/1MWh, 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 G PXE CZ BL CAL, 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 2021

Pevná cena za odebraný 
zemní plyn Kč/1 kWh

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2021 za 1 kWh ***

Cena  pro zahájeni dodávek 
v roce 2022 za 1 kWh ***

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

Pevná cena za měsíc 
Kč/měsíc

Cena obsluhy OM (CO)            
  za 1 MWh

Celková pevná cena za 
zúčtování, Kč/1 kWh ****

s DPH


