
Ceník pro podnikatelské odběry zemního plynu platný od 1.1.2021 - Rýnovická energetická s.r.o.
z distribučního území Innogy GasNet, s.r.o.

CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN

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

0,44810 66,14 0,525 0,97310 66,14

0,24519 97,89 0,525 0,77019 97,89

0,22172 111,89 0,525 0,74672 111,89

0,20259 134,20 0,525 0,72759 134,20

0,17221 194,85 0,525 0,69721 194,85

0,13849 316,54 0,525 0,66349 316,54

CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN A 

OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY

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

0,10654 111 834,15 0,525 0,63154 111 834,15

Všechny ceny jsou uváděny v Kč a nezahrnují DPH.

Pevná cena zúčtování za služby operátora trhu je 1,10 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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