
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

     PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE

Produkt: POHODA

Ceníková řada: FIT

Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby

do 1,89 849,00 (1 027,29) 6,00 (7,26) 396,95 (480,31) 2,05 (2,48) 62,28 (75,36) 30,60 (37,03) 1 248,00 (1 510,08) 68,28 (82,62) 0,00 (0,00)

nad 1,89 do 7,56 689,00 (833,69) 21,00 (25,41) 236,87 (286,61) 2,05 (2,48) 87,47 (105,84) 30,60 (37,03) 927,92 (1 122,78) 108,47 (131,25) 0,00 (0,00)

nad 7,56 do 15,00 689,00 (833,69) 87,00 (105,27) 212,57 (257,21) 2,05 (2,48) 102,69 (124,25) 30,60 (37,03) 903,62 (1 093,38) 189,69 (229,52) 0,00 (0,00)

nad 15,00 do 25,00 689,00 (833,69) 101,00 (122,21) 200,83 (243,00) 2,05 (2,48) 117,19 (141,80) 30,60 (37,03) 891,88 (1 079,17) 218,19 (264,01) 0,00 (0,00)

nad 25,00 do 45,00 689,00 (833,69) 121,00 (146,41) 161,77 (195,74) 2,05 (2,48) 198,26 (239,89) 30,60 (37,03) 852,82 (1 031,91) 319,26 (386,30) 0,00 (0,00)

nad 45,00 do 63,00 689,00 (833,69) 153,00 (185,13) 153,05 (185,19) 2,05 (2,48) 230,46 (278,86) 30,60 (37,03) 844,10 (1 021,36) 383,46 (463,99) 0,00 (0,00)

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby ***

nad 63,00 do 630,00 659,00 (797,39) 100,00000 (121,00000) 112,01 (135,53) 2,05 (2,48) 104,24252 (126,13345) 30,60 (37,03) 773,06 (935,40) 0,00 (0,00) 204,24252 (247,13345)

Vysvětlivky:

Ceník je účinný od 1.12.2018 pro konečné zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Neregulovaná složka ceny za dodávku se řídí tímto ceníkem po dobu 12 měsíců od zahájení dodávky. Odchylně od Produktových podmínek se po uplynutí této doby pro fakturaci dodávky uplatní tato složka ceny ve výši dle ceníku produktu POHODA a ceníkové řady STYL pro domácnosti

a maloodběratele, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražská plynárenská Distribuce, a.s., který byl účinný v době zahájení dodávky.

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 1.1.2019.

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m
3
)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /115).

Tučně jsou uváděny ceny bez DPH. Ostatní ceny uváděné v závorkách jsou včetně 21% DPH a jsou orientační. 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.

*** Pro kategorii domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.
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CENTROPOL ENERGY, a. s. / Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem / IČ: 25458301

Tel.: +420 478 575 555 / Fax: +420 475 210 080 / E-mail: obchod@centropol.cz / www.centropol.cz

Daň ze zemního plynu*
Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu

Kč/MWh Kč/m
3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/m

3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m
3


