
Plyn Jistota 24 leden 2022
Ceník koncových cen dodávky pro domácnosti a maloodběratele včetně regulovaných plateb a DPH 
platný od 18. 1. 2022.
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Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

0–1,89 1 899,00 99,00 450,54 66,14 2 349,54 165,14 2 842,94 199,82

1,89–7,56 1 899,00 129,00 247,63 97,89 2 146,63 226,89 2 597,42 274,54

7,56–15 1 899,00 149,00 224,16 111,89 2 123,16 260,89 2 569,02 315,68

15–25 1 899,00 259,00 205,03 134,20 2 104,03 393,20 2 545,88 475,77

25–45 1 899,00 259,00 174,65 194,85 2 073,65 453,85 2 509,12 549,16

45–63 1 899,00 259,00 140,93 316,54 2 039,93 575,54 2 468,32 696,40

63–630
1 899,00 99,00 108,98 111,83415 2 007,98 210,834 2 429,66 255,11

Kč/MWh Kč/m3/rok Kč/MWh Kč/m3/rok Kč/MWh Kč/m3/rok Kč/MWh Kč/m3/rok

Celková cena s DPH je uvedena včetně DPH 21 % a je pouze orientační. Ostatní ceny jsou bez DPH. Ceny jsou pro přehlednost uváděny zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) 30,60 Kč/MWh, od které jsou domácnosti osvobozeny.
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Výpočet celkové roční ceny za plyn 
 při spotřebě nad 63 MWh do 630 MWh

Poznámky a vysvětlivky
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1. Cena za regulované služby uvedené v ceníku je stanovena podle Cenového 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 a zahrnuje poplatek za 
distribuci a pevnou složku za činnosti operátora trhu s plynem, kdy pevná cena 
za službu operátora trhu se skládá z částky 1,07 Kč/MWh a dále z poplatku ERÚ 
ve výši 1,34 Kč/MWh dle §17dzákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetickém odvětví a o změně některých 
zákonů(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí, kterým změní regulované ceny 
uvedené v tomto ceníku, dodavatel je povinen účtovat regulované ceny podle 
aktuálně platné legislativy, uvedené regulované ceny jsou proto orientační.

2.   Pokud máte sjednaný způsob úhrady záloh či faktur formou poštovní poukázky 
či sjednané zasílání faktur v písemné podobě prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, jsme oprávněni účtovat vám poplatek za každou zaslanou 
poštovní poukázku 40 Kč bez DPH v zákonné výši (48,40 Kč s DPH) a za zaslání 
každé faktury poštou poplatek ve výši 16,53 Kč bez DPH v zákonné výši (20 Kč 
vč. DPH). Poplatky vám vyúčtujeme ve faktuře za zemní plyn.


