
MWh/rok bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH Kč/MWh bez DPH s DPH bez DPH s DPH

do 1,89 461,09 557,92 2,44 2,95 67,91 82,17 30,60 100,00 121,00

nad 1,89 do 7,56 251,39 304,18 2,44 2,95 100,66 121,80 30,60 100,00 121,00

nad 7,56 do 15,00 228,79 276,84 2,44 2,95 113,79 137,69 30,60 100,00 121,00

nad 15,00 do 25,00 210,01 254,11 2,44 2,95 135,06 163,42 30,60 100,00 121,00

nad 25,00 do 45,00 176,83 213,96 2,44 2,95 200,52 242,63 30,60 100,00 121,00

nad 45,00 do 63,00 142,89 172,90 2,44 2,95 321,22 388,68 30,60 100,00 121,00

100,00 121,00

100,00 121,00

100,00 121,00

100,00 121,00

MWh/rok bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH Kč/MWh 100,00 121,00

nad 63,00 do 630,00 104,99 127,04 2,44 2,95 119,63750 144,76138 30,60 100,00 121,00

* 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 = 10,69 kWh

Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. DPH bude vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny uvedené položky.
Ceník je určen pro stávající i nové zákazníky, kteří uzavřou smlouvu na dodávky v této produktové řadě. Adresa společnosti Rodinná energie a.s., Na Lánech 764, Litomyšl 570 01

Cena za odebraný zemní plyn Kč/MWh

Distribuce 

GasNet s.r.o.

Regulované poplatky 
Cena za distribuci

Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky

Ceník Desetník

Pro všechna 
pásma ročních 

odběrů platí 
stejná cena za 

odebraný 
zemní plyn

Cena zemního plynu je pro produktovou řadu Energie 
jinak stanovována pro každý den dodávky zvlášť. Cena 

každého dne se rovná ceně denního vyrovnávacího 
množství (-), které vychází z průměrů obchodů 

realizovaných na vnitrodenních trzích zajišťovaných 
operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je k dispozici 

na adrese https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-
zprava ve staženém souboru list „DVM -“ a sloupec  

pod názvem „Použitelná cena pro záporné vyrovnávací 
množství (Kč/MWh)".  Výsledná cena zemního plynu je 

tvořena z váženého průměru cen stanoveného pro 
každý měsíc dodávky zvlášť a součtu naší marže 500 

Kč/MWh. ***

Cena zemního plynu je pro produktovou řadu Desetník stanovována pro každý den dodávky zvlášť. Cena každého dne se rovná ceně denního vyrovnávacího množství (-), které vychází z průměrů obchodů 
realizovaných na vnitrodenních trzích zajišťovaných operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je k dispozici na adrese https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava ve staženém souboru list „DVM -“ a sloupec C pod 
názvem „Použitelná cena pro záporné vyrovnávací množství (Kč/MWh)".  Výsledná cena zemního plynu je tvořena z váženého průměru cen stanoveného pro každý den dodávky zvlášť a součtu naší marže 500 
Kč/MWh. 

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.

Ceník ZEMNÍHO PLYNU společnosti Rodinná energie a.s.        
Kategorie DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL platný od 01.01.2023

Roční odběr v místě 
spotřeby

Pevná cena za odebraný zemní plyn
v Kč/MWh

Pevná cena za služby operátora
v Kč/MWh

Pevná roční cena za přidělenou 
kapacitu

v Kč/m3

Daň ze 
zemního 
plynu*

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Pevná cena za odebraný zemní plyn v 
Kč/MWh

Pevná cena za služby operátora* 
v Kč/MWh

Stálý měsíční plat za kapacitu
v Kč/měsíc

Daň ze 
zemního 
plynu**

Roční odběr v místě 
spotřeby Stálý měsíční plat

v Kč/měsíc

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

Cena distribuce je platná od 01.01.2023 do 31.12.2023, je daná Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

** Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného  od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

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

*** Dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb.  za odebraný zemní plyn se bude automaticky účtovat maximálně zastropovaná cena, která činí 2 500 Kč/MWh bez DPH (3 025 Kč/MWh včetně DPH).



          Produktová řada Desetník Rozdíl v platbách s naším produktem oproti běžnému dodavateli

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

Podmínky produktu jsou:  

1. Produktová řada Desetník je určena stávajícím i novým zákazníkům.  
2. Smluvní úvazek na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, nebo na dobu určitou s platností na 

2 nebo 3 roky.  

3. Cena zemního plynu je pro produktovou řadu Desetník stanovována pro každý den dodávky zvlášť. 
Cena každého dne se rovná ceně denního vyrovnávacího množství (-), které vychází z průměrů 
obchodů realizovaných na vnitrodenních trzích zajišťovaných operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je 
k dispozici na adrese https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava ve staženém souboru list „DVM -
“ a sloupec C pod názvem „Použitelná cena pro záporné vyrovnávací množství (Kč/MWh)".  Výsledná 
cena zemního plynu je tvořena z váženého průměru cen stanoveného pro každý den dodávky zvlášť a 
součtu naší marže 500 Kč/MWh.  
5. Naměřená spotřeba u zákazníků s  měřením typu „C“ je do denních spotřeb rozložená dle 
přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, u  zákazníků s průběhovým 
měřením typu „A, B“ denní spotřeba odpovídá skutečně naměřené hodinové spotřebě v odběrném 
místě. 
6. Novému zákazníkovi bude dodávka za podmínek produktové řady Energie jinak zahájena okamžikem 
zahájení dodávek. Přesné datum zahájení dodávek za podmínek produktové řady Energie jinak bude 
zákazníkovi potvrzeno na nejbližší periodické vyúčtovací faktuře.  
7. Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu smluvního vztahu pro následující období sjednat 
libovolný produkt z aktuální produktové nabídky společnosti uvedené na www.rodinna-energie.cz.  

8. Všechna ostatní ujednání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými od 01.08.2020. 
 

Ceník poplatků platný od 1. 8. 2020 zahrnuje následující poplatky vztahující se na odběrné místo související 
s odběrem elektřiny/zemního plynu uvedené v Kč vč. DPH, poplatky za upomínky nepodléhají účtování DPH:  
Smluvní poplatek dle smlouvy a VOP týkající se předčasného ukončení Smlouvy činí pro domácnosti za  každé 
odběrné místo 2 000 Kč. Telefonická upomínka je zpoplatněna částkou 100 Kč a písemná upomínka je 
zpoplatněna částkou 250 Kč. Poplatek za přerušení dodávek (hladina NN) a za přerušení dodávky plyn 
domácnosti/maloodběratel činí 2.000 Kč. Poplatek za vrácení přeplatku formou poštovní poukázky činí 50 Kč. 
Poplatek za opis dokumentu (smlouvy, faktury) činí 1.000  Kč. Poplatek za sjednání vystavení splátkového 

kalendáře činí 450 Kč. NN = nízké napětí (0,4–1 kV)  

 

• Platné pro všechna distribuční území.  
• Dodavatel poskytovaného produktu je Rodinná energie a.s. se sídlem 
Na Lánech 764, Litomyšl 570 01, IČ: 060 48 609  
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Rodinná energie běžný dodavatel standardní produkt


