Ceník dodávky zemního plynu od 12.11.2021
Cena distribuce bez DPH

Cena za odebraný plyn a ostatní služby bez
DPH

Pevná cena za
odebraný plyn

Stálý měsíční plat
za kapacitu

Cena za
odebraný plyn

Stálý měsíční plat

kWh/rok

Kč/kWh

Kč/měsíc

Kč/kWh

Kč/měsíc

Do 1890

0,4481

66,140

Pd

Celková konečná cena bez DPH

Součet cen za
odebraný plyn

Součet stálých
měsíčních platů

Kč/kWh

Roční odběr v místě spotřeby
19,00

Pd + 0,4481

Kč/měsíc
85,140

nad 1890 do 7560

0,2451

97,890

Pd

29,00

Pd + 0,2451

126,890

nad 7560 do 15000

0,2217

111,890

Pd

106,20

Pd + 0,2217

218,090

nad 15000 do 25000

0,2025

134,200

Pd

106,20

Pd + 0,2025

240,400

nad 25000 do 45000

0,1722

194,850

Pd

106,20

Pd + 0,1722

301,050

nad 45000 do 63000

0,1384

316,540

Pd

106,20

Pd + 0,1384

422,740

nad 63000

0,1065

111,834 (*)

Pd

150,00

Pd + 0,1065

111,834 (*)

Nad 630000

Dle smlouvy

-

-

Ceny distribuce jsou platné od 1.1.2021
Komoditní část ceny za distribuci (Kč/kWh) obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,44 Kč/MWh
Pd = (INDSPOT + 5 EUR/MWh) x FXČNB
INDSPOT se rozumí cena European Gas Spot Index (EGSI) položky CZ VTP, publikovaná pro daný den dodávky v průběhu měsíce dodávky na
https://www.powernext.com/ v záložce Natural gas markets v sekci Spot market data, přičemž v případě, že pro daný kalendářní den D nebude
kterákoli z cen European Gas Spot Index (EGSI) položky CZ VTP publikována nejpozději do 12 hod D+2, bude použita poslední známá publikovaná cena.
FXČNB se rozumí směnný kurz Kč/EUR dle ČNB, vyhlášený pro daný den dodávky, navýšený o 0,10 Kč/EUR.
Výsledná cena Pd bude stanovena jako vážený průměr denních cen, kde váhami budou reálné nákupy plynu realizované společností ESON
s dodavatelem plynu v průběhu daného kalendářního měsíce.
Daň ze zemního plynu

30,60 Kč

1m3=10,69 kWh
(*) Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitu stanoví dle vzorce:
MPps= (Cps x RK)/12
Cps - součet cen za kapacitu dle tabulky
RK - je denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce: RK=RS/115
RS - je roční odběr v daném odběrném místě v m3

Vypracoval: Gregor Pavel

ESON s.r.o. | Praha 1 | Nové Město | Krakovská 1346/15 | PSČ 110 01 | IČ:47308214
www.esonul.cz
provozovna: Ústí nad Labem | U Tonasa 172/2 | PSČ 403 31 | tel: +420 475 245 205 | fax: +420 475 507 170 |email: pavel-gregor@esonul.cz

