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Přepočet jednotek a výpočty  

MWh= megawatthodina  

kWh= kilowatthodina  

m
3
= metr krychlový  

1 MWh = 1000 kWh  

 
 

Výpočet celkové roční platby za plyn 

P= pevná cena za odebraný plyn 

(součet sloupců 1 a 4) 

M= měsíční stálý plat (součet sloupce 2 a 5) 

P+M= roční platba celkem (bez DPH)  

 
 

Výpočet pevné měsíční ceny za kapacitu pro odběr nad 63 MWh  

PrC= (Crd x RKC) / 12  

MPrC= pevná měsíční cena za kapacitu  

Crd= součet cen za kapacitu (sloupec 2 a 5) denní přidělená pevná 

kapacita v odběrném  

RKC= místě v tis. m
3
, určená dle vzorce RKC = RS /115  

RS= přepočtená roční spotřeba plynu, nebo dohodnutý odběr plynu v 

odběrném místě zákazníka v m
3
  

 
 
 

CENÍK PLYNU PRO KATEGORII DOMÁCNOST/ MALOODBĚR 
 
Distribuční území: E.ON Distribuce, a.s. 
 
Název ceníku: TRIO 

 
 
 
 

 

1 m3 = cca 10,62 kWh 
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Roční odběr v 

odběrném místě 

Pevná cena za 

distribuovaný 

plyn

Stálý měsíční 

plat za 

kapacitu

Pevná roční 

sazba za 

kapacitu 

Cena za odebraný 

plyn 

Stálý měsíční 

plat  

Pevná roční 

sazba za 

kapacitu 

 Součet cen za 

odebraný plyn   

Součet stálých 

měsíční platů  

Součet 

cen za 

kapacitu

 Součet cen za 

odebraný plyn   

Součet stálých 

měsíční platů

Součet cen za 

kapacitu

MWh/rok Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m³ Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m³ Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m³ Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m³

0 - 1,89 528,97 70,88 880,00 95,00 1408,97 165,88 1704,85 200,71     

1,89 - 7,56 366,12 96,53 870,00 95,00 1236,12 191,53 1495,71 231,75     

7,56 - 15 325,43 122,17 860,00 95,00 1185,43 217,17 1434,37 262,78     

15 - 25 308,56 143,25 860,00 95,00 1168,56 238,25 1413,96 288,28     

25 - 45 278,98 204,87 860,00 95,00 1138,98 299,87 1378,17 362,84     

45 -63 250,69 310,96 860,00 95,00 1110,69 405,96 1343,93 491,21     

63 - 630*** 207,44 142,90324 820,00 113,39 1027,44 256,29324 1243,20 310,11482

*Ceny služby distribuční soustavy jsou platné od 1.1.2017.

Pevná cena za distribuovaný plyn obsahuje ceny za činnost operátora trhu 2,40 Kč/MWh, pevnou cenu za zúčtování ve výši 1,06 Kč/MWh

a zvláštní poplatekk na činnost ERÚ ve výši 1,34 Kč/MWh

**Uvedená cena s DPH je orientační. Sazba DPH podléhá nařízení vlády.

***Pro kategorii domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.Pro výpočet platby za kapacitní složky ceny se 

použije vždy aktuální způsobstanovený pro příslušné zúčtovací období v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ. 

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně). Kategorie DOMÁCNOST je od placení daně ze zemního 

plynu osvobozena. Pro kategoeii DOMÁCNOST je horní hracice tohoto pásma bez omezení.

Případné změny ceny služeb distribuční soustavy vyvolané změnami v ceníku distributora, resp. cenovým rozhodnutím 

ERÚ, změny zvláštního poplatku dle § 17 energetického zákona nebo změny týkající se daní vyvolané obecně závaznými 

právními předpisy se nepovažují za změnu tohoto ceníku, resp. změnu/zvýšení/snížení ceny ve smyslu energetického 

zákona a platných Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky plynu.

Celková konečná cena bez DPH Celková konečná cena s DPH**Cena služby distribuční soustavy bez DPH*

CENÍK PRO ZEMNÍ PLYN V KATEGORII DOMÁCNOST/MALOODBĚR

Pro distribuční: území E.ON Distribuce, a.s.

Název ceníku: TRIO

Platnost: od 1.1.2017

Platba za dodávku plynu  bez DPH

Složení celkové ceny plynu 

Cena služby distribuční soustavy*

Stálý měsíční plat (pro odběr do 63 MWh/rok) 

Pevná roční sazba za kapacitu (pro odběr nad 63 MWh/rok) 

Dle §8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb. je zemní plyn pro kategorii domácnost od 

daně osvobozen.

Platba za dodávku plynu 

Cena za odebraný plyn 

Stálý měsíční plat (pro odběr do 63 MWh/rok) 

Pevná roční cena za kapacitu (pro odběr nad 63 MWh/rok) 

Daň z plynu 
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