
do 1,89
nad 1,89 do 

7,56

nad 7,56 do 

15,00

nad 15,00 do 

25,00

nad 25,00 do 

45,00

nad 45,00 do 

63,00
nad 63 do 630

I.

II.

do 1,89
nad 1,89 do 

7,56

nad 7,56 do 

15,00

nad 15,00 do 

25,00

nad 25,00 do 

45,00

nad 45,00 do 

63,00
nad 63 do 630

538,96 358,53 325,46 301,64 275,62 243,05 175,88 III.
(652,14) (433,82) (393,81) (364,98) (333,50) (294,09) (212,81)

72,58 100,80 120,84 149,03 200,58 317,99 - IV.
(87,82) (121,97) (146,22) (180,33) (242,70) (384,77) -

2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 V.
(2,95) (2,95) (2,95) (2,95) (2,95) (2,95) (2,95)

- - - - - - 155 468,33 VI.

- - - - - - (188 116,68)

30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 30,60 VII.
(37,03) (37,03) (37,03) (37,03) (37,03) (37,03) (37,03)

Obchodní ceny

Roční spotřeba (MWh/rok):

Ceník pro produktovou řadu FLEXI

platný od 25.9.2021 pro distribuční území EG.D, a.s.

Regulované ceny do 

425 Kč bez DPH 365 Kč bez DPH

3,65 Kč bez DPH 3,65 Kč bez DPHStálý plat (Kč/den):

Cena za 1 MWh odebraného zemního plynu se skládá z ceny zemního plynu účtované dle velkoobchodního krátkodobého 

trhu pro každý den dodávky zvlášť a ceny za služby obchodu ve výši:

315 Kč bez DPH

Hanácká plynárenská s.r.o.
Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01  Prostějov, IČ: 07119640, DIČ: CZ07119640

Výpočet celkové roční ceny

Stálý plat (Kč/měsíc):

Činnost operátora trhu OTE 

(Kč/MWh):

Daň z plynu (Kč/MWh):

…........................................................V…....................................................dne.........................

Podpis zákazníka

3,65 Kč bez DPH

Při spotřebě do 63 MWh

Cena za komoditu = roční spotřeba v MWh × součet ceny z řádků I. + III. + V. + VII. dle příslušného intervalu spotřeby

+ stálé platby = (II. × 365) + (IV. × 12)

Při spotřebě od 63 MWh do 630 MWh

Cena za komoditu = roční spotřeba v MWh × součet ceny z řádků I. + III. + V. + VI. dle příslušného intervalu spotřeby

+ stálé platby = (II. × 365)

+ rezervovaná kapacita = roční spotřeba v m3/115 × VI.

Cena za odebraný zemní plyn dle ceníku produktové řady FLEXI se stanovuje cena pro každý den dodávky zvlášť, kdy se cena každého dne rovná 

ceně denního vyrovnávacího množství, které vychází z průměru obchodů realizovaných 

na vnitrodenních trzích zajišťovaných operátorem trhu OTE, a.s.                                                                                                                                          

Výši cen si tedy budete mít možnost kdykoli ověřit na adrese: http://www.ote-cr.cz/cs//statistika/rocni-zprava                                                                   

Kompletní ceník zahrnuje regulované ceny dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, jiné poplatky a daně 

související s dodávkou zemního plynu. Ceny jsou uváděny v českých korunách, tučně s DPH 21 %, v závorkách bez DPH.

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.

MWh – megawatthodina, kWh = kilowatthodina (1 MWh = 1000 kWh), m3 = metr krychlový

(přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh).                                                                                                                                                                                                                                                     

Rezervovaná kapacita (Kč/m3):

Distribuovaný zemní plyn 

(Kč/MWh):

Roční spotřeba (MWh/rok):


