
Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného zemního

plynu z m³ na kWh se používá přibližný převod:

STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKY CENY

[MWh/rok] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční

vařím do 1,89 1 199,00 10,00 30,60 354,75 51,47 1 553,75 61,47 1 584,35 61,47 platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce:

(1880,04) (74,38) (1917,06) (74,38)

ohřívám vodu nad 1,89 do 7,56 857,00 30,00 30,60 179,26 76,51 1 036,26 106,51 1 066,86 106,51

(1253,87) (128,88) (1290,90) (128,88)

topím nad 7,56 do 15,00 796,00 99,00 30,60 162,63 85,53 958,63 184,53 989,23 184,53 kde:

(1159,94) (223,28) (1196,97) (223,28)

nad 15,00 do 20,00 796,00 99,00 30,60 157,97 101,69 953,97 200,69 984,57 200,69 Cps = je součet cen za kapacitu dle uvedené tabulky (přehled cen)

(1154,30) (242,83) (1191,33) (242,83)

nad 20,00 do 25,00 796,00 99,00 30,60 155,17 120,27 951,17 219,27 981,77 219,27 RK = je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená

(1150,92) (265,32) (1187,94) (265,32) kapacita v daném odběrném místě v m³, určená podle vzorce:

nad 25,00 do 30,00 796,00 99,00 30,60 150,42 144,16 946,42 243,16 977,02 243,16

(1145,17) (294,22) (1182,19) (294,22) RK = RS/110; kde RS = je roční odběr v daném místě spotřeby v m³

nad 30,00 do 35,00 796,00 99,00 30,60 146,83 161,62 942,83 260,62 973,43 260,62

(1140,82) (315,35) (1177,85) (315,35)

nad 35,00 do 40,00 796,00 99,00 30,60 144,26 180,29 940,26 279,29 970,86 279,29

(1137,71) (337,94) (1174,74) (337,94)

nad 40,00 do 45,00 796,00 99,00 30,60 143,27 198,91 939,27 297,91 969,87 297,91

(1136,52) (360,47) (1173,54) (360,47)

nad 45,00 do 50,00 796,00 99,00 30,60 140,98 220,29 936,98 319,29 967,58 319,29 pro kategorii DOMÁCNOST od ekologické daně osvobozen.

(1133,75) (386,34) (1170,77) (386,34)

nad 50,00 do 55,00 796,00 99,00 30,60 139,50 237,91 935,50 336,91 966,10 336,91 Komoditní část ceny za distribuci [Kč/MWh] obsahuje pevnou cenu

(1131,96) (407,66) (1168,98) (407,66) za službu Operátora trhu ve výši Kč 2,16/MWh.

nad 55,00 do 63,00 796,00 99,00 30,60 135,01 272,77 931,01 371,77 961,61 371,77

(1126,52) (449,84) (1163,55) (449,84)

[MWh/rok] [Kč/MWh] [Kč/m³] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/m³] [Kč/MWh] [Kč/m³] [Kč/MWh] [Kč/m³]

topím+ nad 63,00 do 630,00 773,00 79,672 30,60 122,22 90,59765 895,22 170,26965 925,82 170,26965

(1083,22) (206,03) (1120,24) (206,03)
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Daň ze zemního plynu [ekologická daň]: Zemní plyn je ze zákona

[PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY S ROČNÍM ODBĚREM nad 63,00 MWh do 630 MWh]
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cena za distribuci a ostatní regulované 

platby bez DPH

DOMÁCNOST    

celková konečná cena bez 

DPH [v závorce orientační 

cena vč. DPH]

MALOODBĚRATEL    

celková konečná cena bez 

DPH [v závorce orientační 

cena vč. DPH]

PŘEPOČET OBJEMU SPOTŘEBOVANÉHO ZEMNÍHO PLYNU

1 m³ ≈ 10,55 kWh  1 MWh = 1 000 kWh
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Sazba DPH 21%.
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[PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY S ROČNÍM ODBĚREM DO 63,00 MWh]
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