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do 1,89 557,38 75,25 2,04 2980,00 29,00 30,60 3570,02 104,25 3998,42 126,14

1,89 - 7,56 372,31 104,12 2,04 2980,00 65,00 30,60 3384,95 169,12 3791,14 204,64

7,56 - 15 337,51 124,94 2,04 2980,00 139,00 30,60 3350,15 263,94 3752,17 319,37

15 - 25 314,60 151,37 2,04 2980,00 189,00 30,60 3327,24 340,37 3726,51 411,85

25 - 45 284,72 209,96 2,04 2980,00 189,00 30,60 3297,36 398,96 3693,04 482,74

45 - 63 255,06 314,58 2,04 2980,00 189,00 30,60 3267,70 503,58 3659,82 609,33
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63 - 630 196,69 143,25528 2,04 2980,00 125,35417 30,60      3209,33 - 268,60945 3883,29 - 325,01743

*) 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:

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. 5. 2022

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