
Ceník Standard SPOT Plyn
pro maloodběratele a domácnosti 
smlouva na dobu neurčitou

Obchodní cena platná od 1.12.2022

Cena za dodávku plynu

Typ spotřeby
Přepočtená roční spotřeba v MWh   

od - do (včetně)
Komoditní cena          

Kč/MWh
Stálý měsíční plat           

Kč/měsíc

vaření do 1,89 115,00

ohřev vody od 1,89 do 7,56 115,00

topení od 7,56 do 30 115,00

topení od 30 do 63 115,00

Typ spotřeby
Přepočtená roční spotřeba v MWh   

od - do (včetně)
Komoditní cena          

Kč/MWh
Kapacitní cena            

Kč/1000 m3

topení od 63 do 315 94102,00

topení od 315 do 630 94102,00

X - Cena zemního plynu je pro produktovou řadu STANDARD SPOT plyn stanovována pro každý den dodávky zvlášť. 

Cena každého dne se rovná ceně denního vyrovnávacího množství (-), které vychází z průměrů obchodů realizovaných na 

vnitrodenních trzích zajišťovaných operátorem trhu OTE, a.s. Výše cen je k dispozici na adrese 

https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/rocni-zprava ve staženém souboru list „DVM -“ a sloupec AB pod názvem

 „Vážený průměr cen (Kč/MWh)". Výsledná cena zemního plynu je tvořena z váženého průměru cen stanoveného pro každý

 měsíc dodávky zvlášť a součtu naší marže.

V měsících říjen až březen bude uplatněn náklad na BSD ve výši 200,- Kč/ MWh.

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.

Sazba DPH je 21%, výše daně z plynu je 30,60 Kč/MWh.

Další podmínky dodávek plynu se řídí platnými Obchodními podmínkami dodávky plynu (www.easypower.cz).

Ceny regulovaných plateb za dopravu plynu na rok 2022 se řídí Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu

č. 7/2021 (www.eru.cz) a pro rok 2023 Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 14/2022.

Od 1. 1. 2023 budou ceny energií automaticky upraveny podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu 

v mimořádné tržní situaci, a to na částku 6 050 Kč/MWh za silovou elektřinu (včetně DPH) a na částku 3 025 Kč/MWh (včetně DPH)

 v případě plynu. 

kontakty: 

EASY POWER s.r.o.

Talafusova 974, 284 01 Kutná Hora

tel.: +420 728 507 357

 e-mail: info@easypower.cz

www.easypower.cz

X + 399,- Kč

X + 399,- Kč


