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do 1,89 538,96 72,58 2,44 880,00 29,00 30,60 1452,00 101,58 1756,92 122,91

1,89 - 7,56 358,53 100,80 2,44 840,00 65,00 30,60 1231,57 165,80 1490,20 200,62

7,56 - 15 325,46 120,84 2,44 780,00 115,00 30,60 1138,50 235,84 1377,59 285,37

15 - 25 301,64 149,03 2,44 780,00 115,00 30,60 1114,68 264,03 1348,76 319,48

25 - 45 275,62 200,58 2,44 780,00 115,00 30,60 1088,66 315,58 1317,28 381,85

45 - 63 243,05 317,99 2,44 780,00 115,00 30,60 1056,09 432,99 1277,87 523,92
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63 - 630 175,88 155,46833 2,44 699,00 125,35417 30,60      907,92 - 280,82250 1098,58 - 339,79523

*) Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena. Dále je osvobozen maloodběratel s povolením k nabytí plynu bez daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

Tento ceník je ceníkem produktů Energy Trading Services s.r.o., IČ 033 99 729, pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh.

Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1. 1. 2021 je dle platných předpisů 21%. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Účtované množství dodané energie v kWh (MWh) se stanoví propočtem podle platné legislativy, a to součinem přepočteného objemu plynu vyjádřeného v m3 a skutečně dosažené hodnoty

spalného tepla v kWh/m3 (TPG 901 01). Pro orientační přepočet se používá přibližný převod 1 m3 = cca 10,62 kWh.

Pro odběrné místo s roční spotřebou nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny služeb distribuční soustavy a ceny za dodávku plynu určí podle vzorce:

MPps = (Cps x RK)/12, 

kde: Cps je součet cen za kapacitu a RK je denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce RK = RS/115, kde RS je roční odběr v m3.
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CENÍK ZEMNÍHO PLYNU pro kategorii domácnost a maloodběratel účinný od 1. 1. 2021

Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě  EG.D, a. s.

celková konečná cena s DPHcelková konečná cena bez DPH
cena za odebraný plyn a 

ostatní služby bez DPH
cena distribuce bez DPH

cena za dodávku plynuregulované platby


