
Tarif Plyn Naplno 10-2021
   CENÍK DODÁVKY PLYNU PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE 

   Distribuční oblast: GasNet, s.r.o.

    Účinnost obchodních cen pro domácnosti a maloodběratele od 11.10.2021

    Produkt je možné sjednat od 11.10.2021

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

 [Kč/MWh]

Součet 

měsíčních

plateb 

[Kč/měsíc]

450,54 66,14 2200,00 35,00 2650,54 101,14

(545,15) (80,03) (2662) (42,35) (3207,15) (122,38)

247,63 97,89 2200,00 55,00 2447,63 152,89

(299,63) (118,45) (2662) (66,55) (2961,63) (185)

224,16 111,89 2200,00 110,00 2424,16 221,89

(271,23) (135,39) (2662) (133,1) (2933,23) (268,49)

205,03 134,20 2200,00 110,00 2405,03 244,20

(248,09) (162,38) (2662) (133,1) (2910,09) (295,48)

174,65 194,85 2200,00 110,00 2374,65 304,85

(211,33) (235,77) (2662) (133,1) (2873,33) (368,87)

140,93 316,54 2200,00 110,00 2340,93 426,54

(170,53) (383,01) (2662) (133,1) (2832,53) (516,11)

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]

108,98 111,83 2200,00 110,00 2308,98 221,83

(131,87) (135,32) (2662) (133,1) (2793,87) (268,42)

* cena za distribuci plynu obsahuje i poplatek za služby ERÚ a činnost OTE 2,44 Kč (2,95 Kč)/MWh

ceny za distribuci zemního plynu jsou účinné od 1. 1. 2021

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

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 m
3
 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


