
Základní informace o struktuře regulovaných cen pro konečné odběratele

1. Ceny za distribuci plynu a ostatní příslušné regulované složky jsou na každý rok stanoveny 

Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a případně ostatních orgánů státní správy.

2. Pro zákazníky z řad maloodběratelů a domácností se jedná o tyto položky: Cena za služby OTE, pevná cena za odebraný zemní plyn a stálá měsíční platba za kapacitu.

3. K cenám plynu je připočítávána daň z plynu ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění.

4. Ceny uvedené níže v tabulce jsou bez DPH (v závorce jsou uvedeny orientační hodnoty s DPH).

Přehled regulovaných cen plynu pro domácnosti a maloodběratele připojených k distribučnímu území RWE GasNet, s.r.o., platné na rok 2015 

 Do 1,89        2,16    (2,61)        410,61    (496,84)                 65,05    (78,71)

 nad 1,89 do 7,56        2,16    (2,61)        232,58    (281,42)                 93,09    (112,64)

 nad 7,56 do 15        2,16    (2,61)        209,69    (253,72)               107,51    (130,09)

 nad 15 do 25        2,16    (2,61)        191,59    (231,82)               130,14    (157,47)

 nad 25 do 45        2,16    (2,61)        165,58    (200,35)               184,33    (223,04)

 nad 45 do 63        2,16    (2,61)        135,22    (163,62)               298,16    (360,77)

 Nad 63 do 630*        2,16    (2,61)        115,39    (139,62)        108 075,16    (130770,94)

*Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.

Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny MPkap určí podle vzorce:

MPkap = (Ckap x RK)/12

kde: 

Ckap – je cena za kapacitu dle tabulky

RK – je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce:RK = RS/110

kde: RS – je roční odběr v daném místě spotřeby v m3.

Přepočet jednotek:1 MWh = 1 000 kWh. 

Pro přepočet spotřeby plynu v m3 na kWh se použije přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh.

Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního plynu v daném odběrném místě v MWh/rok.

Odběrná místa kategorie domácnost jsou dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb. osvobozena od daně ze zemního plynu.
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Regulované ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele  připojené k distribučnímu území RWE GasNet, s.r.o.  
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