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

do 1,89 557,38 2,04 75,25 29,00 30,60 104,25 - 126,14 -

nad 1,89 do 7,56 372,31 2,04 104,12 99,00 30,60 203,12 - 245,78 -

nad 7,56 do 15,00 337,51 2,04 124,94 129,00 30,60 253,94 - 307,27 -

nad 15,00 do 25,00 314,60 2,04 151,37 129,00 30,60 280,37 - 339,25 -

nad 25,00 do 45,00 284,72 2,04 209,96 129,00 30,60 338,96 - 410,14 -

nad 45,00 do 63,00 255,06 2,04 314,58 129,00 30,60 443,58 - 536,73 -
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MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/m3 Kč/m3

nad 63,00 do 630,00 196,69 2,04 143,25528 *** 142,90 30,60 - 286,16 - 346,24789

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

Výpočet měsíční platby za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba/115).

Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. DPH bude vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny uvedené položky.

Adresa společnosti: Brodská plynárenská s.r.o., Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, 580 01. Cena je daná Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

                      info@brodskaplynarenska.cz                                                       Infolinka: 566 666 000                                                        www.brodskaplynarenska.cz                                                                         

Platný od 1.1.2022

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI BRODSKÁ PLYNÁRENSKÁ s.r.o. 

KATEGORIE DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL 

** Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného  od daně dle zákona č. 261/207 Sb.

Index OTE = cena denního trhu se  zemním plynem v €/MWh zveřejněná na webových stránkách OTE pod položkou "Index OTE", https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh 

Ceny jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně EG.D, a.s., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě EG.D, a.s.

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh

Cena za odebraný zemní plyn a 

ostatní služby dodávky bez 

DPH

Celková konečná cena bez DPHCena distribuce bez DPH

*** Obchodní cena zemního plynu se stanovuje denně a to podle ceny, za kterou se obchodovala na velkoobchodním trhu (Index OTE). K aktuálním velkoobchodním cenám přičítáme cenu za službu 

obchodu. To je částka, kterou nám platíte za nákup plynu na trhu a činí 249,- Kč bez DPH za 1 MWh. 

Celková konečná cena s DPH

***

Název ceníku: INESO
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