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do 1,89 463,81 68,07 2,04 2980,00 29,00 30,60 3476,45 97,07 4206,50 117,45

1,89 - 7,56 251,94 101,17 2,04 2980,00 65,00 30,60 3264,58 166,17 3950,14 201,07

7,56 - 15 229,34 114,29 2,04 2980,00 139,00 30,60 3241,98 253,29 3922,80 306,48

15 - 25 210,58 135,54 2,04 2980,00 189,00 30,60 3223,22 324,54 3900,10 392,69

25 - 45 177,64 200,51 2,04 2980,00 189,00 30,60 3190,28 389,51 3860,24 471,31

45 - 63 143,69 321,22 2,04 2980,00 189,00 30,60 3156,33 510,22 3819,16 617,37
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63 - 630 105,79 119,64178 2,04 2980,00 125,35417 30,60      3118,43 - 244,99595 3773,30 - 296,44510

*) 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 free power s.r.o., IČ 020 11 484, pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh.

Uvedené ceny včetně DPH jsou orientační. Výše 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:

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU pro kategorii domácnost a maloodběratel účinný od 1. 5. 2022

Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě  GasNet, s. r. o. 
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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.

cena distribuce bez DPH
cena za odebraný plyn a 

ostatní služby bez DPH
celková konečná cena s DPHcelková konečná cena bez DPH

regulované platby cena za dodávku plynu


