
Tarif Plyn Naplno
   CENÍK DODÁVKY PLYNU PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE ÚČINNÝ OD 4.8.2020

   Distribuční oblast: GasNet, s.r.o.

Od Do

Cena za 

distribuci

plynu

[Kč/MWh]**

Stálý plat

za přistavenou

kapacitu 

[Kč/měsíc]

Cena za 

komoditu

[Kč/MWh]

Stálý měsíční 

plat

[Kč/měsíc]

Celková cena za 

odebraný zemní 

plyn v Kč za 

MWh

Součet 

měsíčních

plateb v Kč za 

měsíc

465,15 67,65 850,00 35,00 1315,15 102,65

(562,83) (81,86) (1028,5) (42,35) (1591,33) (124,21)

253,31 100,89 800,00 55,00 1053,31 155,89

(306,51) (122,08) (968) (66,55) (1274,51) (188,63)

230,61 114,70 750,00 110,00 980,61 224,70

(279,04) (138,79) (907,5) (133,1) (1186,54) (271,89)

210,13 139,33 750,00 110,00 960,13 249,33

(254,26) (168,59) (907,5) (133,1) (1161,76) (301,69)

180,73 198,95 750,00 110,00 930,73 308,95

(218,68) (240,73) (907,5) (133,1) (1126,18) (373,83)

145,57 327,87 750,00 110,00 895,57 437,87

(176,14) (396,72) (907,5) (133,1) (1083,64) (529,82)

Cena za 

distribuci

plynu

[Kč/MWh]**

Roční cena za 

denní 

rezervovanou 

kapacitu

[Kč/m3]

Cena za 

komoditu

[Kč/MWh]

Cena za 

kapacitu

[Kč/m3]

Celková cena za 

odebraný zemní 

plyn 

[Kč/MWh]

Součet cen

za kapacitu

[Kč/m3]

113,31 115,48 750,00 110,00 863,31 225,48

(137,11) (139,73) (907,5) (133,1) (1044,61) (272,83)

* ceny jsou uvedeny bez DPH, v závorce jsou uvedeny orientační ceny včetně DPH 21%

** cena za distribuci plynu obsahuje i poplatek za služby ERÚ a činnost OTE 2,41 Kč (2,92 Kč)/MWh

*** v případě podnikatelů je nutné k výpočtu celkové ceny za MWh připočítat daň ze zemního plynu 30,60 Kč (37,03 Kč)/MWh

Jak si přepočítat spotřebu plynu z m3 na MWh? 

Pro jednoduchý přepočet ceny plynu v MWh na cenu za m3 můžete použít přibližný vzorec 1 m3 = 0,01055 MWh, 

resp. cena za 1 MWh odpovídá přibližně ceně za 94,79 m3.

Roční odběr v MWh

Topím hodně 63 630

Vařím

Ohřívám vodu

Topím

25

25 45

Celková konečná cena za 

dodávku a distribuci plynu

Celková konečná cena za 

dodávku a distribuci plynu

Cena za distribuci zemního 

plynu

Cena za odebraný zemní plyn a 

ostatní služby

dodávky Nano Green s.r.o.

Roční odběr v MWh
Cena za distribuci zemního 

plynu

Cena za odebraný zemní plyn a 

ostatní služby

dodávky Nano Green s.r.o.

1,89 7,56

0 1,89

45 63

7,56 15

15


