
Ceník zemního plynu - FLEXI - účinný od 7. 2. 2022 - pro odběrná místa připojená k síti EG.D, a.s.

Daň z plynu

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka 
*2) Fixní složka Variabilní složka Variabilní složka Fixní složka Fixní složka Variabilní složka Fixní složka Fixní složka

[Kč/MWh] [Kč/den] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/den] [Kč/měsíc]

A1 B1 A2 C A3 E F G

0 1,89 produkt FLEXI 4,00 559,42 75,25 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 75,25 E * 1,21 4,84 91,05

1,89 7,56 produkt FLEXI 4,00 374,35 104,12 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 104,12 E * 1,21 4,84 125,99

7,56 15 produkt FLEXI 4,00 339,55 124,94 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 124,94 E * 1,21 4,84 151,18

15 25 produkt FLEXI 4,00 316,64 151,37 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 151,37 E * 1,21 4,84 183,16

25 45 produkt FLEXI 4,00 286,76 209,96 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 209,96 E * 1,21 4,84 254,05

45 63 produkt FLEXI 4,00 257,10 314,58 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 314,58 E * 1,21 4,84 380,64

 *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

Daň z plynu

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka 
*2) Fixní složka Variabilní složka Variabilní složka Fixní složka Fixní složka Variabilní složka Fixní složka Fixní složka

[Kč/MWh] [Kč/den] [Kč/MWh] [Kč/m
3
/rok] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/den] [Kč/m

3
/rok]

A1 B1 A2 C A3 E F G

63 630 produkt FLEXI 76,53000 198,73 143,25528 30,60 A1 + A2 + A3 219,78528 E * 1,21 265,94019

 *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

• NEREGULOVANÁ CENA: součet denních plateb za období dodávky

Denní jednotková cena v Kč/ MWh se určí: • REGULOVANÁ CENA:      spotřeba v MWh * ( sloupec A2 + sloupec A3)

• NEREGULOVANÁ CENA: počet kalendářních dní ve vyúčtování * sloupec B1

• REGULOVANÁ CENA:      počet kalendářních měsíců ve vyúčtování * sloupec C

pro odběrné místo s odběrem nad 63 MWh/rok a měřením typu "C"

• NEREGULOVANÁ CENA: počet kalendářních dní ve vyúčtování * sloupec B1

Denní spotřeba MWh se určí:

jako součin skutečné přepočtené spotřeby v MWh za dané období a denního koeficientu přepočteného typového diagramu plynu, který je k dispozici na  www.ote-cr.cz/cs/statistika/typove-diagramy-dodavek-plynu/prepoctene-tdd
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od 0 do 1,89 MWh včetně 1,2
• REGULOVANÁ CENA:      podíl období ve vyúčtování x „RKc“ * sloupec C, kde: „RKc“   ( přidělená pevná distribuční 

kapacita) = přepočtená roční spotřeba  v m
3
 / 115

od 1,89 do 7,56 MWh včetně 1,1

nad 7,56 MWh 1,0

• „KURZ OTE“ – denní kurzovní převod Kč/ € zveřejněný na webových stránkách OTE pod položkou „Kurz ČNB“; https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/odchylky-plyn/

pro odběrné místo s odběrem do 63 MWh/rok

• „Cena realizace“ – je rovna 400,00  Kč/ MWh bez DPH

• „Sazba charakteru spotřeby“ – sazba závislá na pásmu přepočtené roční spořeby v odběrném místě

přepočtená roční spotřeba sazba charakteru spotřeby

Celkové vyúčtování = „a“ + „b“   (bez DPH)  ………. ( „a“ + „b“ ) *1,21  (s DPH)  

Denní platba se určí jako součin denní spotřeby (MWh) a Denní jednotkové ceny (Kč/ MWh). • „a“ – variabilní složka: složka vztažena na spotřebované množství v MWh

(( INDEX OTE *KURZ OTE) + Cena realizace) * Sazba charakteru spotřeby

• „INDEX OTE“ – cena vnitrodenního trhu s plynem v €/ MWh zveřejněná na webových stránkách OTE pod položkou „Index OTE“; https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-

trhy/plyn/

• „b“ – fixní složka: stálé platby vztažené na časové období vyúčtování - ( sloupec B1, sloupec C)

[MWh/rok] [Kč/MWh] [Kč/den] [Kč/m
3
/rok]

Produkt FLEXI - Postup při výpočtu denní platby variabilní složky Neregulované ceny: Postup při výpočtu celkového vyúčtování za dodávku plynu:

NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA

Pásmo ročního odběru v odběrném 

místě

Cena za plyn Cena za distribuci Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

Pásmo ročního odběru v odběrném 

místě

Cena za plyn Cena za distribuci Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

[MWh/rok] [Kč/MWh] [Kč/den] [Kč/měsíc]

Ceník vstupuje v platnost 7. 2. 2022 a je platný pro konečné zákazníky společnosti LAMA energy a.s., kteří na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu odebírají plyn pro podnikatelské účely, jejichž odběrné místo 

je připojeno k síti provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) – EG.D, a.s. a kteří uzavřeli smlouvu s produktovou řadou FLEXI od 12. 8. 2019.Tento Ceník plynu - FLEXI náleží do produktové řady FLEXI, jejíž podmínky se řídí 

Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti LAMA energy a.s. pro dodávky elektřiny a zemního plynu a Obchodními podmínkami společnosti LAMA energy a.s. pro dodávky zemního plynu v rámci produktové řady FLEXI.

NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA



Obchodní podmínky společnosti  

LAMA energy a.s. 

pro dodávky zemního plynu v rámci produktové řady FLEXI 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Společnost LAMA energy a.s., se sídlem Gudrichova 763, 747 41 Hradec nad Moravicí,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4065,

IČO: 28262026 („LAMA“) jako dodavatel elektřiny a zemního plynu je v rozsahu udělených

licencí oprávněna dodávat elektřinu a zemní plyn a ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“), a § 11a odst. 1 zákona

č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění („energetický zákon“) vydává tyto

obchodní podmínky pro dodávky elektřiny a zemního plynu, aby tak upravila vztahy mezi

LAMA a Zákazníkem pro vztahy vyplývající ze Smlouvy uzavřené pro produkty produktové

řady FLEXI („VOP FLEXI“).

2. Právní vztahy založené Smlouvou a VOP FLEXI se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku, energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy v platném znění a

současně v obecných otázkách vztahů mezi LAMA a Zákazníkem i Všeobecnými

obchodními podmínkami LAMA, které upravují vztahy v rámci VOP FLEXI mezi smluvními

stranami neupravené.

Článek II. Podmínky produktové řady FLEXI 

1. Smlouvou se zákazník zavazuje po sjednanou dobu odebírat od LAMA zemní plyn v rámci

produktové řady FLEXI a LAMA se zavazuje Zákazníkovi dodávat po sjednanou dobu a

v souladu se smluvním zemní plyn.

2. Smlouva mezi Zákazníkem a LAMA je uzavírána na dobu určitou uvedenou ve smlouvě

počínaje dnem účinnosti Smlouvy. Po uplynutí sjednané doby se platnost a účinnost

Smlouvy automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně,

pakliže žádná ze smluvních stran nejpozději tři kalendářní měsíce před uplynutím sjednané

doby písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj záměr ukončit Smlouvu. Písemné

oznámení záměru smluvní strany ukončit Smlouvu musí být druhé smluvní straně doručeno

nejpozději poslední den stanovené lhůty.

3. Sdělení o tom, že některá ze smluvních stran netrvá na prodloužení Smlouvy podle

předchozího odstavce, musí být učiněno v souladu s pravidly pro vzájemnou komunikaci

smluvních stran stanovenými Všeobecnými obchodními podmínkami LAMA a musí být

učiněno srozumitelně, prokazatelně a určitě.

4. Cena produktové řady a jednotlivých produktů FLEXI se řídí Ceníkem LAMA platným

v době uzavření Smlouvy. V případě, kdy po uplynutí sjednané doby platnosti a účinnosti

Smlouvy dojde k prodloužení Smlouvy, se bude cena řídit Ceníkem LAMA platným v době

prodloužení Smlouvy. Pakliže v době prodloužení Smlouvy nebude v platnosti žádný ceník

pro produkty z řady FLEXI, bude se cena řídit platným či nejpozději vydaným Ceníkem

LAMA pro produktovou řadu na dodávky zemního plynu PREMIUM. Účinnost změny ceny

dle článku II. odst. 4. VOP FLEXI nastane k 1. dni následujícím po prodloužení smlouvy.

5. Obchodní podmínky produktové řady a tarifů FLEXI se řídí zejména těmito VOP FLEXI. 

V případě, kdy po uplynutí sjednané doby platnosti a účinnosti Smlouvy dojde

k prodloužení Smlouvy, se budou obchodní podmínky řídit obchodními podmínkami

platnými pro produktovou řadu a jednotlivé produkty FLEXI platnými a účinnými v době

prodloužení Smlouvy. Pakliže v době prodloužení Smlouvy nebude ze strany LAMA nabízen 

žádný z produktů produktové řady FLEXI, bude Zákazník převeden na jiný nejbližší produkt 

či tarif, který bude ze strany LAMA ke dni prodloužení Smlouvy nabízen. 

6. Cena za službu distribuční soustavy a ostatní regulované služby je stanovena cenovým

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu pro příslušné období a distribuční zónu, v níž

se nachází odběrné místo Zákazníka.

7. Zvýší-li LAMA cenu za dodávku zemního plynu jiným způsobem a/nebo více, než bylo

stanoveno Ceníkem LAMA pro produktové řady a jednotlivé produkty FLEXI, nebo změní-li

LAMA jiné smluvní podmínky, je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od

Smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To

neplatí, pokud LAMA oznámí Zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních

podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně Zákazníka poučí

o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník oprávněn bez

uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny

nebo změny jiných smluvních podmínek. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců

od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před

koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje

po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno LAMA. Právo na odstoupení od Smlouvy

dle tohoto odstavce Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení ceny za distribuci-plyn, nebo

daní, poplatků nebo v případě zvýšení či zavedení nových plateb, k jejichž zvýšení nebo

zavedení došlo nezávisle na vůli LAMA, dále v případech, kdy ke zvýšení ceny za plyn

došlo v souladu s Ceníkem LAMA pro produktové řady a jednotlivé produkty FLEXI, a dále v

případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu

s obecně závazným právním předpisem.

8. V případě, že z důvodu na straně Zákazníka dojde v rozporu s právními předpisy,

všeobecnými obchodními podmínkami LAMA nebo těmito obchodními podmínkami

k ukončení Smlouvy dříve, než uplyne doba, na níž byla Smlouva uzavřena, vzniká LAMA

vůči Zákazníkovi za podmínek dle všeobecných obchodních podmínek LAMA a Smlouvy

právo na zaplacení smluvní pokuty.

Článek III. Závěrečná ujednání 

1. V případě rozporu mezi VOP FLEXI a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti

LAMA energy a.s. pro dodávky elektřiny a zemního plynu, mají přednost ustanovení VOP

FLEXI.

2. Pro Smlouvy či dodatky ke Smlouvám uzavřeným dle těchto VOP FLEXI se neuplatní

ustanovení článku IV. odst. 2, článku IV. odst. 3 a článku VIII. odst. 8 Všeobecných

obchodních podmínek společnosti LAMA energy a.s. pro dodávky elektřiny a zemního

plynu.

3. Tyto VOP FLEXI byly vydány společností LAMA energy a.s. s platností a účinností ke dni 7. 2. 

2022 a platí pro všechny Smlouvy či dodatky ke Smlouvám uzavřeným od 12. 8. 2019.

Ing. Mariusz Paszanda, člen představenstva v.r. 

Ing. Jan Stuchlík, člen představenstva v.r. 


