CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI KOMTERM ENERGY, S.R.O.,
PLATNÝ OD 1.1.2013
Ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2013 a je platný pro konečné zákazníky kategorie Maloodběratel nebo Domácnost,
kteří na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo na základě jiné smlouvy na
dodávky plynu, která je ve smyslu energetického zákona za takovou považována, odebírají plyn od společnosti
KOMTERM energy, s.r.o. a jejichž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě a nemají sjednanou
individuální cenu. Tyto ceny dodávek neplatí pro zákazníky, do jejichž odběrného místa dodává plyn více
dodavatelů.
Podmínky dodávek plynu zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen
energetický zákon) a příslušnými platnými prováděcími předpisy.
Konečná cena plynu od společnosti KOMTERM energy, s.r.o. se skládá z regulované části ceny plynu,
z neregulované části ceny plynu, daně ze zemního plynu a daně z přidané hodnoty.

Regulovaná část plynu je dána příslušným cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a skládá se
z ceny za distribuci příslušného provozovatele distribuční soustavy podle místa připojení zákazníka a z poplatku
za operátora trhu s plynem.
Neregulovaná část ceny plynu je uvedena v tabulce (uvedené ceny jsou bez DPH.):
cena ostatních služeb dodávky

kategorie
zákazníků

Maloodběratel
a Domácnost

pásmo ročního
odběru v odběrném
místě

komoditní složka
ceny

kapacitní složka
ceny

stálý měsíční plat

MWh/rok

Kč/MWh

Kč/tis.m3

Kč/měsíc

nad 63 do 630

860,00

99 936,06

-

nad 30 do 63

900,00

-

100,00

nad 7,56 do 30

910,00

-

100,00

nad 1,89 do 7,56

1 200,00

-

60,00

do 1,89

1 470,00

-

50,00
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Daň ze zemního plynu je stanovena Zákonem č. 621/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, a je ke konečné
ceně připočtena, pokud od daně ze zemního plynu není dle tohoto zákona odběratel osvobozen.
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě dle platných právních předpisů.
Pro odběrná místa s měřením typu C a odběrná místa s měřením typu A a B kategorie Maloodběratel platí, že
měsíční platba za kapacitní složku ceny MPkap se určí podle vzorce
MPkap = Ckap x RK/12‚
Kde:

Ckap je kapacitní složka ceny podle tabulky uvedené v tomto ceníku
RK je denní přidělená (rezervovaná) pevná kapacita v daném odběrném místě v tis.m3, určená pro
odběrná místa s ročním odběrem do 630 MWh podle vzorce
RK = RS/110,

kde:

RS

je roční odběr v daném odběrném místě v tis.m3.

Jednotkou množství se rozumí 1 kWh dodané energie (1 MWh = 1 000 kWh). Účtované množství dodané energie
v kWh se stanoví součinem objemu plynu vyjádřeného v m3 při teplotě 15°C, absolutním tlaku 101,325 kPa,
relativní vlhkosti φ = 0 a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3 dle Vyhlášky č. 251/2001 Sb.,
kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, v platném znění.

Ing. Richard Motl, v. r.
ředitel společnosti, prokurista
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