
Ceník pro podnikatelské odběry zemního plynu platný od 1.1.2022 - 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

0,46381 68,07 0,870 1,33381 68,07

0,25194 101,17 0,870 1,12194 101,17

0,22934 114,29 0,870 1,09934 114,29

0,21058 135,54 0,870 1,08058 135,54

0,17764 200,51 0,870 1,04764 200,51

0,14369 321,22 0,870 1,01369 321,22

CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN A 

OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY

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

0,10579 119 641,78 0,870 0,97579 119 641,78

Všechny ceny jsou uváděny v Kč a nezahrnují DPH.

Pevná cena zúčtování za služby operátora trhu je 0,70 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.

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA

cena za odebraný  plyn stálý měsíční plat

do 1 890

stálý měsíční plat za přistavenou 

kapacitu

Rýnovická energetická s.r.o.
CENA DISTRIBUCE

cena za odebaný zemní plyn

nad 1 890 do 7 560

nad 7 560 do 15 000

pevná cena za odebraný zemní 

plyn

nad 15 000 do 25 000

nad 25 000 do 45 000

nad 45 000 do 63 000

nad 63 000 do 630 000

cena za odebraný zemní plyn

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA

cena za odebraný  plyn
pevná roční cena za 

rezervovanou kapacitu

Rýnovická energetická s.r.o.

CENA DISTRIBUCE

pevná cena za odebraný zemní 

plyn

pevná roční cena za 

rezervovanou kapacitu


