
Distribuce GasNet s.r.o.
Daň ze 

zemního 

plynu*

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

do 1,89 452,61 2,40 67,89 999,00 10,00 30,60 1 454,01 77,89 - 1 759,35 94,25 -

nad 1,89 do 7,56 242,52 2,40 100,97 799,00 30,00 30,60 1 043,92 130,97 - 1 263,14 158,47 -

nad 7,56 do 15,00 220,14 2,40 115,07 699,00 100,00 30,60 921,54 215,07 - 1 115,06 260,23 -

nad 15,00 do 25,00 200,12 2,40 140,10 699,00 100,00 30,60 901,52 240,10 - 1 090,84 290,52 -

nad 25,00 do 45,00 172,68 2,40 197,27 699,00 100,00 30,60 874,08 297,27 - 1 057,64 359,70 -

nad 45,00 do 63,00 141,26 2,40 315,11 699,00 100,00 30,60 842,66 415,11 - 1 019,62 502,28 -

Roční odběr v místě spotřeby
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Součet stálých 

měsíčních platů
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Součet cen za 

přidělenou 

kapacitu

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

nad 63,00 do 630,00 120,44 2,40 115,93379 699,00 113,38780 30,60 821,84 - 229,32159 994,43 - 277,47912

* Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády

Výpočet měsíční platby za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba/115).

Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného plynu z m3 na kWh se používá přibližný převod: 1m3 = 10,62 kWh

Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. DPH bude vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny uvedené položky.

Adresa společnosti Rodinná energie a.s., Na Lánech 764, Litomyšl 570 01

Ceník je platný do 31.12.2017. Po ukončení platnosti ceníku bude od 01.01.2018 fakturováno dle ceníku Standard.

Ceník ZEMNÍHO PLYNU společnosti Rodinná energie a.s.        

Kategorie DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL 

Součet cen za 

přidělenou 

kapacitu

Součet cen za 

přidělenou 

kapacitu

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností Vám rádi poradíme na zákaznické lince, prostřednistvím emailu nebo se podívejte na naše webové stránky.

** Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného  od daně dle zákona č. 261/207 

Cena distribuce je platná od 01.01.2017 do 31.12.2017, je daná Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

Ceny jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně Rwe Energie s.r.o., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet s.r.o.
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Celková konečná cena bez DPHCena distribuce bez DPH Celková konečná cena s DPH

info@rodinna-energie.cz           www.rodinna-energie.cz          466 444 444

Název ceníku: Akční STANDARD platný 

od 27.8.2017

Roční odběr v místě spotřeby
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Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh
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466 444 444
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