
od 1.1.2022 do 31.12.2023 do 17.1.2022

region: Gasnet, s.r.o.

Dodávka Teplárny Brno Distribuce Gasnet Celková cena bez DPH Celková cena s DPH**

Cena za dodávku Cena za distribuci* dodávka + distribuce (dodávka + distribuce) x DPH

cena za 

odebraný plyn

stálá měsíční 

platba

cena za 

odebraný plyn

stálá měsíční 

platba

činnost OTE 

a ERÚ

cena za 

odebraný plyn

stálá měsíční 

platba

cena za 

odebraný plyn

stálá měsíční 

platba

od do Kč/MWh Kč/Měs Kč/MWh Kč/Měs Kč/MWh Kč/MWh Kč/Měs Kč/MWh Kč/Měs

0,00 1,89 2329,00 20,00 463,81 68,07 2,04 2794,85 88,07 3381,77 106,56

1,89 7,56 2329,00 40,00 251,94 101,17 2,04 2582,98 141,17 3125,41 170,82

7,56 15,00 2329,00 80,00 229,34 114,29 2,04 2560,38 194,29 3098,06 235,09

15,00 25,00 2329,00 100,00 210,58 135,54 2,04 2541,62 235,54 3075,36 285,00

25,00 45,00 2329,00 200,00 177,64 200,51 2,04 2508,68 400,51 3035,50 484,62

45,00 63,00 2329,00 300,00 143,69 321,22 2,04 2474,73 621,22 2994,42 751,68

od do Kč/MWh Kč/Měs Kč/MWh Kč/m3/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3/rok Kč/MWh Kč/m3/rok

63,00 630,00 2329,00 400,00 105,79 119,64178 2,04 2436,83 119,64178 2948,56 144,76655

Společná ustanovení

3. 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 společností Teplárny Brno, a.s. pro příslušného zákazníka poskytována distribuční kapacita.

    dodavatel je povinen účtovat regulované ceny podle aktuálně platné legislativy. Uvedené regulované ceny jsou proto orientační.

5. Platnost nabídky dle ceníku je: do 17.1.2022 Teplárny Brno, a.s. si po tomto termínu vyhrazují právo nabídku aktualizovat. 

6. Cena za dodávku dle ceníku je fixní: do 31.12.2023 (Při uzavření Smlouvy podle platné nabídky.)

1 z 1

Produkt: Plyn fixně 2023 IV
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Příloha č. 1 SmlouvyPlatnost fixní ceny za dodávku: Nabídka je platná:   

Roční spotřeba v 

MWh

Orientační ceník koncových cen dodávky zemního plynu včetně regulovaných plateb* a DPH** na distribučním území společnosti Gasnet, s.r.o.

4. Uvedená platba za distribuci je stanovena podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 a platného nařízení vlády.  V případě, že Energetický regulační úřad změní regulované ceny uvedené v tomto ceníku,

1. Tento ceník obsahuje ceny (a podmínky pro jejich stanovení) zemního plynu dodávaného Zákazníkům společností Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, IČ: 46347534, stanovené v souladu 

     se zákonem o cenách 526/1990 Sb. v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2. 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.

Stanovení platby za kapacitní složku ceny distribuce
Měsíční platba za kapacitní složku ceny pro odběrné místo s ročním odběrem 
nad 63 MWh se 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.

Ceník rozšířených služeb  
platný od 1.6.2017 (ceny včetně DPH 21%):

Vystavení  1. upomínky  0 Kč
Vystavení  2. upomínky 121 Kč
Vystavení  duplikátu faktury  0 Kč
Vystavení  mimořádné  faktury  121 Kč
Vystavení mimořádné faktury na základě 
požadavku a samoodečtu Zákazníka k 31.12. 0 Kč
Vystavení  splátkového kalendáře  121 Kč
Vystavení  potvrzení o bezdlužnosti  121 Kč
Znovupřipojení odběrného místa  121 Kč
Zastavení požadavku na odpojení  121 Kč
Splatnost poplatků je 14 dní od vystavení.

Mimořádný odečet požadovaný Zákazníkem je 
zpoplatněn dle ceníku provozovatele distribuční 
soustavy Gasnet, s.r.o. a fakturován Dodavatelem 
Zákazníkovi. Poplatek za znovupřipojení je dále 
zpoplatněn dle ceníku Gasnet, s.r.o.  a placen na 
účet Gasnet, s.r.o.

Daň ze zemního plynu 
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 daňe jsou uvedeny v zákoně č. 261/2007 
Sb, daň z plynu ve většině případů činí 30,60 Kč/MWh bez DPH.

Poznámky a vysvětlivky
1 m3 - orientačně odpovídá 10,55 kWh (koeficient spalného tepla pro odběrné místo 
určuje příslušný Provozovatel distribuční soustavy).
1 MWh - Megawatthodina (1 MWh=1000 kWh).
* Platba za distribuci je regulovaná složka ceny. V ceníku je uvedena cena podle Cenové 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2021 účinného od 1.1.2022.
** DPH se počítá z konečné fakturované částky - zobrazená cena s DPH je zaokrouhlena, 
orientační - sazba DPH je 21%.


