CENÍK PLYNU - PREMIUM
PRO DOMÁCNOSTI
Stanovení pevné distribuční kapacity:
Pro odběrná místa nad 63 MWh/rok s měřením typu „C“ (tj.
plynoměr) je výše pevné distribuční kapacity stanovena
provozovatelem distribuční soustavy v souladu s platnou
legislativou.
Pro odběrná místa nad 63 MWh/rok s měřením typu „A“ (tj.
přepočítavač s dálkovým přenosem) nebo typu „B“ (tj.
přepočítavač bez dálkového přenosu) se výše pevné
distribuční kapacity sjednává ve Smlouvě dle požadavku
Zákazníka. Překročení sjednané pevné distribuční kapacity je
zpoplatněno dle platného Cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu a ceníku provozovatele distribuční soustavy.

Daň z plynu
Sazby daně ze zemního plynu jsou stanoveny v § 6 čl. LXXII
Zákona č. 261/2007 Sb. -Zákon o stabilizaci veřejných
rozpočtů, v platném znění.
domácnosti
pro výrobu tepla v domácnostech je plyn dle § 8
písmena (1) od daně osvobozen
malodoběr
pro výrobu tepla je sazba daně dle § 6 písmena (2g)
rovna 30,60 Kč/MWh
možnosti osvobození od daně ze zemního plynu jsou
definovány v § 8
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metr krychlový
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cca. 0,01065MWh
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Ceník zemního plynu ‐ PREMIUM ‐ účinný od 15.2.2022 ‐ pro odběrná místa připojená k síti QUANTUM, a.s.

Ceník vstupuje v platnost 15.2.2022 a je platný pro konečné zákazníky LAMA energy a.s. v kategorii „Domácnost‘‘, jejichž odběrné místo je připojeno k síti provozovatele
distribuční soustavy (dále jen „PDS‘‘) - QUANTUM, a.s., kteří uzavřou nebo uzavřeli s LAMA energy a.s. Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu nejdříve dne 1. 11.
2012 na dobu určitou nejméně tři roky nebo nejdříve dne 1. 11. 2012 uzavřou nebo uzavřeli s LAMA energy a.s. dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního
plynu, kterým sjednají nově nejméně další tříleté trvání této smlouvy ode dne sjednání takového dodatku.
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NEREGULOVANÁ CENA
Cena za plyn
Variabilní složka
[Kč/MWh]
A
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00

Fixní složka
[Kč/měsíc]
B
50,00
60,00
110,00
110,00
110,00
120,00

REGULOVANÁ CENA
Cena za distribuci
Variabilní složka *2)
[Kč/MWh]
C
571,47
359,60
337,00
318,24
285,30
251,35

Fixní složka
[Kč/měsíc]
D
72,93
118,39
175,96
237,38
383,89
591,52

Daň z plynu
Variabilní složka
[Kč/MWh]
E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konečná cena bez DPH

Konečná cena s DPH

Variabilní složka

Fixní složka

Variabilní složka

Fixní složka

[Kč/MWh]

[Kč/měsíc]

[Kč/MWh]

[Kč/měsíc]

2 771,47
2 559,60
2 537,00
2 518,24
2 485,30
2 451,35

122,93
178,39
285,96
347,38
493,89
711,52

3 353,48
3 097,12
3 069,77
3 047,07
3 007,21
2 966,13

148,75
215,85
346,01
420,33
597,61
860,94

*2) cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,70 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh

Pásmo ročního odběru v odběrném místě
[MWh/rok]
63
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NEREGULOVANÁ CENA
Cena za plyn
Variabilní složka
Fixní složka
[Kč/MWh]
[Kč/m3/rok]
A
F
2 200,00
99,94000

REGULOVANÁ CENA
Cena za distribuci
Fixní složka
Variabilní složka *2)
[Kč/MWh]
[Kč/m3/rok]
C
G
213,45
183,59268

Daň z plynu
Variabilní složka
[Kč/MWh]
E
0,00

*2) cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,70 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh

Postup při výpočtu celkového vyúčtování za dodávku plynu:
Celkové vyúčtování = „a“ + „b“ (bez DPH) ………. ( „a“ + „b“ ) *1,21 (s DPH)
• „a“ – variabilní složka = spotřeba v MWh x ( sloupec A + sloupec C + sloupec E)
• „b“ – fixní složka
► pro odběrné místo s odběrem do 63 MWh/rok
• počet kalendářních měsíců ve vyúčtování x ( sloupec B + sloupec D)
► pro odběrné místo s odběrem nad 63 MWh/rok a měřením typu "C"
• podíl období ve vyúčtování x „RKc“ x ( sloupec F + sloupec G),
kde: „RKc“ (
přidělená pevná distribuční kapacita) = přepočtená roční spotřeba v m3 / 115

Konečná cena bez DPH
Variabilní složka
Fixní složka
[Kč/MWh]
2 413,45

[Kč/m3/rok]
283,53268

Konečná cena s DPH
Variabilní složka
Fixní složka
[Kč/MWh]
2 920,27

[Kč/m3/rok]
343,07454

