
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU FLEXI PRO PODNIKATELSKÉ ÚČELY - QUANTUM, a.s.

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka 
*1) 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 4,00 534,59 69,52 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 69,52 E * 1,21 4,84 84,12

1,89 7,56 produkt FLEXI 4,00 324,89 111,72 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 111,72 E * 1,21 4,84 135,18

7,56 15 produkt FLEXI 4,00 302,29 140,47 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 140,47 E * 1,21 4,84 169,97

15 25 produkt FLEXI 4,00 283,51 184,71 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 184,71 E * 1,21 4,84 223,50

25 45 produkt FLEXI 4,00 250,33 280,81 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 280,81 E * 1,21 4,84 339,78

45 63 produkt FLEXI 4,00 216,39 462,37 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 462,37 E * 1,21 4,84 559,47

*1) cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,49 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh
*2) účinnost Ceny za distribuci od 1. 1. 2023

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka 
*1) Fixní složka Variabilní složka Variabilní složka Fixní složks Fixní složka Variabilní složka Fixní složks Fixní složka

[Kč/MWh] [Kč/m
3
/rok] [Kč/MWh] [Kč/m

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

3
/rok]

A1 B2 A2 C A3 E F G

63 630 produkt FLEXI 76,53000 178,49 163,03675 30,60 A1 + A2 + A3 239,56675 E * 1,21 289,87577

*1) cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,49 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh
*2) účinnost Ceny za distribuci od 1. 1. 2023

• 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"

Denní spotřeba MWh se určí:

LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41  Hradec nad Moravicí, IČ: 282 62 026 

• NEREGULOVANÁ CENA:      podíl období ve vyúčtování x „RKc“ * sloupec B2, kde: „RKc“   ( 
přidělená pevná distribuční kapacita) = přepočtená roční spotřeba  v m3 / 115

nad 7,56 MWh 1,0

• REGULOVANÁ CENA:      podíl období ve vyúčtování x „RKc“ * sloupec C, kde: „RKc“   ( 
přidělená pevná distribuční kapacita) = přepočtená roční spotřeba  v m3 / 115

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

Zákaznická linka: +420 553 759 669, e-mail: zakaznik@lamaenergy.cz, www.lamaenergy.cz

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

přepočtená roční spotřeba sazba charakteru spotřeby

od 0 do 1,89 MWh včetně 1,2

od 1,89 do 7,56 MWh včetně 1,1

(( 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)

• „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

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

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

Konečná cena s DPH
Cena za plyn Cena za distribuci *2)

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

Cena za distribuci *2)

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

Pásmo ročního odběru v 
odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA
Daň z plynu Konečná cena bez DPH

Ceník zemního plynu - EXCLUSIVE - účinný od 1.1.2022 - pro odběrná místa připojená k síti GasNet, s.r.o.

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“) – QUANTUM, 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.

Pásmo ročního odběru v 
odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA
Daň z plynu Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

Cena za plyn



Zastropování účtované od 1. 1. 2023 dle nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Variabilní složka 
*3) Fixní složka Variabilní složka 

*1) 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 4,00 534,59 69,52 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 69,52 E * 1,21 4,84 84,12

1,89 7,56 produkt FLEXI 4,00 324,89 111,72 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 111,72 E * 1,21 4,84 135,18

7,56 15 produkt FLEXI 4,00 302,29 140,47 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 140,47 E * 1,21 4,84 169,97

15 25 produkt FLEXI 4,00 283,51 184,71 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 184,71 E * 1,21 4,84 223,50

25 45 produkt FLEXI 4,00 250,33 280,81 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 280,81 E * 1,21 4,84 339,78

45 63 produkt FLEXI 4,00 216,39 462,37 30,60 A1 + A2 + A3 4,00 462,37 E * 1,21 4,84 559,47

*1) cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,49 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh
*2) účinnost Ceny za distribuci od 1. 1. 2023

*3) bude účtováno dle nařízení vlády maximálně 2 500,- Kč/MWh     *4) bude účtováno dle nařízení vlády maximálně 130,- Kč/odběrné místo/měsíc

Variabilní složka 
*3) Fixní složka 

*4)
Variabilní složka 

*1) Fixní složka Variabilní složka Variabilní složka Fixní složks Fixní složka Variabilní složka Fixní složks Fixní složka

[Kč/MWh] [Kč/m
3
/rok] [Kč/MWh] [Kč/m

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

3
/rok]

A1 B2 A2 C A3 E F G

63 630 produkt FLEXI 76,53000 178,49 163,03675 30,60 A1 + A2 + A3 239,56675 E * 1,21 289,87577

*1) cena obsahuje pevnou cenu za službu zúčtování operátora trhu s plynem ve výši 0,49 Kč/ MWh a pevnou cenu za činnost Energetického regulačního úřadu ve výši 1,34 Kč/MWh
*2) účinnost Ceny za distribuci od 1. 1. 2023

*3) bude účtováno dle nařízení vlády maximálně 2 500,- Kč/MWh     *4) bude účtováno dle nařízení vlády maximálně 130,- Kč/odběrné místo/měsíc

• 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"

Denní spotřeba MWh se určí:
• REGULOVANÁ CENA:      podíl období ve vyúčtování x „RKc“ * sloupec C, kde: „RKc“   ( 
přidělená pevná distribuční kapacita) = přepočtená roční spotřeba  v m3 / 115

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

Zákaznická linka: +420 553 759 669, e-mail: zakaznik@lamaenergy.cz, www.lamaenergy.cz
LAMA energy a.s., Gudrichova 763, 747 41  Hradec nad Moravicí, IČ: 282 62 026 

od 0 do 1,89 MWh včetně 1,2

od 1,89 do 7,56 MWh včetně 1,1 • NEREGULOVANÁ CENA:      podíl období ve vyúčtování x „RKc“ * sloupec B2, kde: „RKc“   ( 
přidělená pevná distribuční kapacita) = přepočtená roční spotřeba  v m3 / 115

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:

Pásmo ročního odběru v 
odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA
Daň z plynu Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH

Cena za plyn Cena za distribuci *2)

Cena za plyn Cena za distribuci *2)

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

Ceník zemního plynu - EXCLUSIVE - účinný od 1.1.2022 - pro odběrná místa připojená k síti GasNet, s.r.o.

Po dobu účinnosti vládního nařízení vám budeme účtovat dle cen níže. Po skončení účinnosti nařízení vám budeme účtovat dle platného ceníku.

Pásmo ročního odběru v 
odběrném místě

NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA
Daň z plynu Konečná cena bez DPH Konečná cena s DPH


