
CENÍK DODÁVKY ZEMNÍHO PLYNU pro kategorii Domácnosti a Maloodběr

Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s.

Velikonoce 2017

od 01.04.2017 do 31.12.2018 vyjma regulovaných sazeb. Nabídka je platná: do 31.05.2017 Příloha 1 Smlouvy. od 01.04.2017

Orientační ceník koncových cen dodávky včetně regulovaných plateb* a DPH** na distribučním území společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Cena za činnosti 

operátora 

trhu***

od do

Cena 

za odebraný plyn

Kč/MWh

Stálá měsíční 

platba 

Kč/měsíc

Cena 

za odebraný plyn 

Kč/MWh

Stálá měsíční 

platba 

Kč/měsíc

Kč/MWh

Cena 

za odebraný plyn 

Kč/MWh

Cena 

za odebraný plyn 

Kč/MWh

0 1,89 699,00 30,00 526,57 70,88 2,40 1 227,97 1 485,84

1,89 7,56 679,00 50,00 363,72 96,53 2,40 1 045,12 1 264,60

8 15 679,00 50,00 323,03 122,17 2,40 1 004,43 1 215,36

15 25 679,00 50,00 306,16 143,25 2,40 987,56 1 194,95

25 45 679,00 50,00 276,58 204,87 2,40 957,98 1 159,16

45 63 679,00 50,00 248,29 310,96 2,40 929,69 1 124,92

od do Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/1000 m³/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/1000 m³/rok Kč/měsíc Kč/MWh Kč/1000 m³/rok Kč/měsíc

63 630 679,00 50,00 205,04 142 903,24 2,40 886,44 142 903,24 50,00 1 072,59 172 912,92 60,50

Daň z plynu 

Společná ustanovení

3. Pokud je zemní plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně ze zemního plynu podle zákona č. 261/2007 Sb. v platném znění, bude cena zemního plynu o příslušnou daň navýšena.

2. Tento ceník se nevztahuje na případy, kdy na jedno odběrné místo dodává více obchodníků s plynem.

4. Celková cena za období odečtu (která je fakturována) se stanoví jako součet celkové ceny za odebraný plyn stanovené za toto období a celkové ceny za kapacitu stanovené za toto období dle tohoto 

ceníku a ceny za distribuci stanovenou za toto období v souladu s příslušným rozhodnutím orgánu státní správy a smlouvou o distribuci, na základě které je společnosti CONTE spol. s r.o. pro příslušného

zákazníka poskytována distribuční sazba. 
5. Platba za distribuci uvedená v ceníku je stanovena podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016. V případě, že Energetický regulační úřad vydá rozhodnutí, kterým změní

regulované ceny uvedené v tomto ceníku, dodavatel je povinen účtovat regulované ceny podle aktuálně platné legislativy. Uvedené regulované ceny jsou proto orientační. 

6. CONTE spol. s r.o. si vyhrazuje právo nabídku aktualizovat. 

Produktová řada:

Platnost tohoto ceníku je: Účinnost tohoto ceníku je:

Roční spotřeba 

v MWh

Dodávka CONTE 

Cena za dodávku

Distribuce EON 

Cena za distribuci*

Celková cena bez DPH 

dodávka + distribuce

Celková cena s DPH** 

(dodávka + distribuce) x DPH

Stálá měsíční platba 

Kč/měsíc

Stálá měsíční platba 

Kč/měsíc

Poznámky a vysvětlivky:

Orientačně 1 m³ odpovídá 10,55 kWh - koeficient 

spalného tepla pro odběrné místo určuje příslušný 

Provozovatel distribuční soustavy

CONTE spol. s r.o., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286

IČ: 00565342, DIČ: CZ00565342, www.conte-energy.cz, info@conte-energy.cz

zákaznická linka: 226 091 288, číslo licence elektřina: 241224563

Kategorie Domácnost – dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb. je zemní plyn pro tuto kategorii od daně osvobozen.

Kategorie Maloodběratel – informace o podmínkách zdaňování zemního plynu a o sazbách daně jsou uvedeny v zákoně č. 261/2007 Sb., daň z plynu ve většině případů činí 30,60 Kč/MWh bez DPH. 

1. Tento ceník obsahuje ceny (a podmínky pro jejich stanovení) zemního plynu dodávaného zákazníkům společností CONTE spol. s r.o. (dále jen zákazníci) stanovené v souladu se zákonem o cenách 

526/1990 Sb. v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

146,53 177,30

193,25 233,83

254,87 308,39

360,96 436,76

Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce MP = (C x RK)/12, kde C je součet cen za kapacitu dle ceníku a RK je denní rezervovaná pevná kapacita 

nebo denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m³, určená podle vzorce RK = RS/115, kde RS je roční odběr v daném místě spotřeby v m³.

* Platba za distribuci je regulovaná složka ceny. 

V ceníku je uvedena cena podle Cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 

ze dne 25. 11. 2016, které je účinné od 1. 1. 2017.

** DPH se počítá z konečné fakturované 

částky - zobrazená cena s DPH je zaokrouhlena, 

orientační - sazba DPH je 21 %.

*** Cena za činnosti operátora trhu je stanovena 

dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.

172,17 208,33

100,88 122,06


