
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

     PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE

Produkt: POHODA ONLINE

Ceníková řada: PLYN 24

Standardní ceník Distribuční území: EG.D, a.s.

Roční odběr 

(MWh/rok)

v místě spotřeby

do 1,89 799,00 (966,79) 45,00 (54,45) 538,96 (652,14) 2,44 (2,95) 72,58 (87,82) 30,60 (37,03) 1 340,40 (1 621,88) 117,58 (142,27) 0,00 (0,00)

nad 1,89 do 7,56 699,00 (845,79) 55,00 (66,55) 358,53 (433,82) 2,44 (2,95) 100,80 (121,97) 30,60 (37,03) 1 059,97 (1 282,56) 155,80 (188,52) 0,00 (0,00)

nad 7,56 do 15,00 669,00 (809,49) 110,00 (133,10) 325,46 (393,81) 2,44 (2,95) 120,84 (146,22) 30,60 (37,03) 996,90 (1 206,25) 230,84 (279,32) 0,00 (0,00)

nad 15,00 do 25,00 669,00 (809,49) 120,00 (145,20) 301,64 (364,98) 2,44 (2,95) 149,03 (180,33) 30,60 (37,03) 973,08 (1 177,43) 269,03 (325,53) 0,00 (0,00)

nad 25,00 do 45,00 669,00 (809,49) 120,00 (145,20) 275,62 (333,50) 2,44 (2,95) 200,58 (242,70) 30,60 (37,03) 947,06 (1 145,94) 320,58 (387,90) 0,00 (0,00)

nad 45,00 do 63,00 669,00 (809,49) 120,00 (145,20) 243,05 (294,09) 2,44 (2,95) 317,99 (384,77) 30,60 (37,03) 914,49 (1 106,53) 437,99 (529,97) 0,00 (0,00)

Roční odběr 

(MWh/rok)

v místě spotřeby ***

nad 63,00 do 630,00 669,00 (809,49) 120,00 (145,20) 175,88 (212,81) 2,44 (2,95) 155,46833 (188,11668) 30,60 (37,03) 847,32 (1 025,26) 120,00 (145,20) 155,46833 (188,11668)

Ceník se slevou 10%

Roční odběr 

(MWh/rok)

v místě spotřeby

do 1,89 719,10 (870,11) 40,50 (49,01) 538,96 (652,14) 2,44 (2,95) 72,58 (87,82) 30,60 (37,03) 1 260,50 (1 525,21) 113,08 (136,83) 0,00 (0,00)

nad 1,89 do 7,56 629,10 (761,21) 49,50 (59,90) 358,53 (433,82) 2,44 (2,95) 100,80 (121,97) 30,60 (37,03) 990,07 (1 197,98) 150,30 (181,86) 0,00 (0,00)

nad 7,56 do 15,00 602,10 (728,54) 99,00 (119,79) 325,46 (393,81) 2,44 (2,95) 120,84 (146,22) 30,60 (37,03) 930,00 (1 125,30) 219,84 (266,01) 0,00 (0,00)

nad 15,00 do 25,00 602,10 (728,54) 108,00 (130,68) 301,64 (364,98) 2,44 (2,95) 149,03 (180,33) 30,60 (37,03) 906,18 (1 096,48) 257,03 (311,01) 0,00 (0,00)

nad 25,00 do 45,00 602,10 (728,54) 108,00 (130,68) 275,62 (333,50) 2,44 (2,95) 200,58 (242,70) 30,60 (37,03) 880,16 (1 064,99) 308,58 (373,38) 0,00 (0,00)

nad 45,00 do 63,00 602,10 (728,54) 108,00 (130,68) 243,05 (294,09) 2,44 (2,95) 317,99 (384,77) 30,60 (37,03) 847,59 (1 025,58) 425,99 (515,45) 0,00 (0,00)

Roční odběr 

(MWh/rok)

v místě spotřeby ***

nad 63,00 do 630,00 602,10 (728,54) 108,00 (130,68000) 175,88 (212,81) 2,44 (2,95) 155,46833 (188,11668) 30,60 (37,03) 780,42 (944,31) 108,00 (130,68) 155,46833 (188,11668)

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu
Daň ze zemního plynu*

Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby 

dodávky
Cena distribuce a daň ze zemního plynu Celková konečná cena

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná cena za 

odebraný 

zemní plyn

Cena za činnosti 

operátora trhu**

Stálý měsíční plat

za kapacitu
Daň ze zemního plynu*

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Cena za přidělenou 

kapacitu

Kč/m
3

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh do 630 000 kWh

Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc

Celková konečná cena po slevě

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Daň ze zemního plynu*

Cena za odebraný

zemní plyn - 10 % 

sleva

Stálý

měsíční plat - 10 % 

sleva

Cena za přidělenou 

kapacitu

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu

Kč/MWh Kč/m
3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/m

3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m
3

Cena za odebraný

zemní plyn

Stálý

měsíční plat

Pevná cena za 

odebraný 

zemní plyn

Cena za činnosti 

operátora trhu**

Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc

Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby 

dodávky po slevě
Cena distribuce a daň ze zemního plynu

Cena za odebraný

zemní plyn - 10 % 

sleva

Stálý

měsíční plat - 10 % 

sleva

Pevná cena za 

odebraný 

zemní plyn

Cena za činnosti 

operátora trhu**

Stálý měsíční plat

za kapacitu

Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m
3

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh do 630 000 kWh

Cena za odebraný

zemní plyn - 10 % 

sleva

Stálý měsíční plat - 10 

% sleva

Pevná cena za 

odebraný 

zemní plyn

Cena za činnosti 

operátora trhu**

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu
Daň ze zemního plynu*

Cena za odebraný

zemní plyn - 10 % 

sleva

Stálý

měsíční plat - 10 % 

sleva

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu

Kč/MWhKč/MWh Kč/měsíc

Kč/MWh Kč/m
3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/m

3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m
3



Produktová řada POHODA ONLINE  - informace k ceníkům

Ceník je účinný od 1.3.2020 pro zákazníky připojené k distribuční síti EG.D, a.s.,kteří podepsali Smlouvu (tj. též dohoda o změně této Smlouvy) po 1.3.2020 (včetně) nebo pro zákazníky, u jejichž Smlouvy dochází po tomto datu k jejímu automatickému 

prodloužení postupem dle Produktových podmínek.

Ceny distribuce a ostatních služeb jsou dány příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, daň ze zemního plynu se uplatňuje ve výši stanovené zákonem. Ceny distribuce a ostatních služeb uvedené v tomto ceníku jsou účinné od 1.1.2021

Doba trvání Smlouvy je sjednaná na 24 měsíců od zahájení dodávek plynu.

Informace ke slevě

Tabulka "Ceník se slevou 10%" nepředstavuje samostatný produkt Dodavatele a není standardně nabízeným ceníkem.

Tabulka "Ceník se slevou 10% " slouží pro informaci o výsledné ceně pro zákazníka oproti standardnímu produktu POHODA ONLINE ceníkové řady PLYN 24  v případě, že zákazník využije akci POHODA ONLINE s 10% slevou. Sleva se nevztahuje na žádné jiné 

produkty nabízené Dodavatelem. 

Pokud zákazník akce POHODA ONLINE s 10% slevou využije, je cena určena dle standardního ceníku produktu POHODA ONLINE z ceníkové řady PLYN 24, přičemž zákazník obdrží od Dodavatele časově omezenou slevu na prvních 24 měsíců dodávek 

dle uzavřené smlouvy.  

Sleva odpovídá 10% z neregulované části ceny zemního plynu, tj. ceny odebraného zemního plynu a rovněž 10% ze stálého měsíčního platu dle aktuálního standardního ceníku.

Tato sleva se nevztahuje na regulované složky ceny, které se řídí platnými právními předpisy a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu a budou fakturovány v plné výši.

Konečná cena pro prvních 24 měsíců dodávek po zohlednění slevy je uvedena ve sloupci "Celková konečná cena po slevě", konečná cena pro období po uplynutí slevy je uvedena v tabulce ve sloupci "Celková konečná cena". 

Všeobecné informace

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m
3
)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /115).

Tučně jsou uváděny ceny bez DPH. Ostatní ceny uváděné v závorkách jsou včetně 21% DPH a jsou orientační. DPH bude v zákonné výši vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny položky.

* Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

** Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.

*** Pro kategorii domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.

Chyby tisku vyhrazeny

CENTROPOL ENERGY, a. s. / Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem / IČ: 25458302

Tel.: +420 478 575 555 / Fax: +420 475 210 080 / E-mail: obchod@centropol.cz / www.centropol.cz


