
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

     PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE

Produkt/Ceník: BEZ ZÁVAZKU se stropem

Distribuční území: QUANTUM, a.s.

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby

do 1,89 3 025,00 (2 500,00) 72,60 (60,00) 689,01 (569,43) 2,47 (2,04) 88,25 (72,93) 37,03 (30,60) 3 716,48 (3 071,47) 160,85 (132,93) 0,00 (0,00)

nad 1,89 do 7,56 3 025,00 (2 500,00) 121,00 (100,00) 432,65 (357,56) 2,47 (2,04) 143,25 (118,39) 37,03 (30,60) 3 460,12 (2 859,60) 264,25 (218,39) 0,00 (0,00)

nad 7,56 do 15,00 3 025,00 (2 500,00) 151,25 (125,00) 405,30 (334,96) 2,47 (2,04) 212,91 (175,96) 37,03 (30,60) 3 432,77 (2 837,00) 364,16 (300,96) 0,00 (0,00)

nad 15,00 do 25,00 3 025,00 (2 500,00) 151,25 (125,00) 382,60 (316,20) 2,47 (2,04) 287,23 (237,38) 37,03 (30,60) 3 410,07 (2 818,24) 438,48 (362,38) 0,00 (0,00)

nad 25,00 do 45,00 3 025,00 (2 500,00) 151,25 (125,00) 342,74 (283,26) 2,47 (2,04) 464,51 (383,89) 37,03 (30,60) 3 370,21 (2 785,30) 615,76 (508,89) 0,00 (0,00)

nad 45,00 do 63,00 3 025,00 (2 500,00) 151,25 (125,00) 301,67 (249,31) 2,47 (2,04) 715,74 (591,52) 37,03 (30,60) 3 329,13 (2 751,35) 866,99 (716,52) 0,00 (0,00)

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby ***

nad 63,00 do 630,00 3 025,00 (2 500,00) 151,25 (125,00) 255,81 (211,41) 2,47 (2,04) 222,15 (183,59) 37,03 (30,60) 3 283,27 (2 713,45) 151,25 (125,00) 222,15 (183,59)

Vysvětlivky:

Ceník je účinný od 9.11.2022 pro zákazníky připojené k distribuční síti QUANTUM, a.s.

Ceny distribuce a ostatních služeb jsou dány příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, daň ze zemního plynu se uplatňuje ve výši stanovené zákonem. Ceny distribuce a ostatních služeb uvedené v tomto ceníku jsou účinné od 1.1.2022.

Počínaje 1.1.2023 budou tyto složky ceny účtovány ve výši stanovené příslušným novým cenovým rozhodnutím

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /115).

Tučně jsou uváděny ceny včetně DPH. Ostatní ceny uváděné v závorkách jsou bez 21% DPH. DPH bude v zákonné výši vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny položky.

* Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

Chyby tisku vyhrazeny

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

Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby 

dodávky
Cena distribuce a daň ze zemního plynu Celková konečná cena

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná cena za odebraný 

zemní plyn

Cena za činnosti 

operátora trhu**

Stálý měsíční plat

za kapacitu
Daň ze zemního plynu*

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Cena za přidělenou 

kapacitu

Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh do 630 000 kWh

Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná cena za odebraný 

zemní plyn

Cena za činnosti 

operátora trhu**

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu

** Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.
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Daň ze zemního plynu*
Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu

Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3


