
zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 18.1.2000, odd.C, vl.16265

Ceník pro podnikatelské odběry zemního plynu platný od 1.1.2019 - Rýnovická energetická s.r.o.
z distribučního území Innogy GasNet, s.r.o.

kWh/rok Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc

0,48508 67,48 1,09508 67,48

0,24744 100,64 0,85744 100,64

0,22543 114,42 0,83543 114,42

0,20563 138,99 0,81563 138,99

0,17695 198,46 0,78695 198,46

0,14252 327,05 0,75252 327,05

kWh/rok Kč/kWh Kč/tis. m³ Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/tis m³ Kč/měsíc

0,11097 115 196,25 0,610 165,00 0,72097 115 196,25 165,00

Všechny ceny jsou uváděny v Kč a nezahrnují DPH.

Pevná cena zúčtování za služby operátora trhu je 0,71 Kč / MWh a je zahrnuta do pevné ceny za odebraný zemní plyn.

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu.

Pro výpočet ceny při spotřebě nad 63 MWh/rok je použit vzorec : MPrL = ( CK x RKL ) / 12, kde CK = součet cen za kapacitu dle ceníku, RK = denní přidělená pevná kapacita v m ³ určená podle vzorce RK = RS/115, kde RS je roční odběr v m³.

Pokud odběratel nepředloží povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb. část 45, bude k celkové částce připočnena daň z plynu podle § 4 b) určeného k použití pro výrobu tepla ve výši 30,60 Kč/MWh.

Zákazníci kategorie domácnost a domovní kotelny jsou od placení daně ze zemního plynu osvobozeni.
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