CENÍK

PLYN PREMIUM PLUS
PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE
distribuční oblast PPD
PLATNÝ OD 1. 11. 2021
POPIS PRODUKTU
1.	Bez poplatků za uzavření smlouvy
2.	Smlouva na dobu určitou (36 měsíců) s možností automatického
prodloužení

P R O Č S I V Y B R AT G E N E R A L E N E R G Y




 elký energetický holding
V
Podporujeme zelenou energii
Kvalitní zákaznická podpora

Pro bližší informace nás kontaktujte na zákaznické lince 840 333 777
nebo e-mailem na info@generalenergy.cz
Cena distribuce je platná od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a je dána platným Cenovým rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu.
Sazba DPH je 21 %. Ceny s DPH jsou pouze orientační. DPH bude vyměřena z výsledné platby
za uvedené položky.
Od daně je osvobozen zemní plyn určený k vytápění v domácnostech a domovních kotelnách a také plyn
odebíraný podnikatelem dle zákona č. 261/2007 Sb.

General Energy a.s.,

Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
IČO: 06935427, DIČ: CZ06935427

e: info@generalenergy.cz

t: 840 333 777

w: www.generalenergy.cz

PLYN PREMIUM PLUS

Ceny pro zákazníky s ročním odběrem zemního plynu do 630 MWh,
distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

ceník PLYN PREMIUM PLUS
Domácnosti a Maloodběratelé
charakter odběru

vařím

ohřívám
vodu

topím

roční odběr
spotřeby v
odběrném místě

Cena obsluhy a pravidelné platby

ceny stanovené Cenovým rozhodnutím ERÚ
regulovaná cena za související služby v plynárenství, bez DPH

daň ze zemního
plynu*

celková konečná cena bez DPH

celková konečná cena s DPH

Cena obsluhy za
odebraný zemní
plyn

denní plat

pevná cena za
odebraný zemní
plyn

stálý měsíční plat
za kapacitu

cena za činnost
operátora trhu

daň ze zemního
plynu*

DOMÁCNOST
součet cen za
odebraný zemní
plyn

MALOODBĚRATEL
součet cen za
odebraný zemní
plyn

součet stálých
měsíčních platů

DOMÁCNOST
součet cen za
odebraný zemní
plyn

MALOODBĚRATEL
součet cen za
odebraný zemní
plyn

součet stálých
měsíčních platů

MWh/rok

Kč/MWh

Kč/den

Kč/MWh

Kč/měsíc

Kč/MWh

Kč/MWh

Kč/MWh

Kč/MWh

Kč/měsíc

Kč/MWh

Kč/měsíc

Kč/m3

do 1,89

360,00

4,00

432,80

68,12

2,44

30,60

nad 1,89 do 7,56

360,00

4,00

262,18

94,79

2,44

30,60

nad 7,56 do 15

360,00

4,00

234,19

111,62

2,44

30,60

nad 15 do 25

360,00

4,00

222,60

124,52

2,44

30,60

nad 25 do 45

360,00

4,00

177,89

215,02

2,44

30,60

nad 45 do 63

360,00

4,00

169,20

242,86

2,44

30,60

2,44

30,60

Cena plynu pro všechna pásma potřeby se skládá z ceny plynu
účtovaného dle denních cen dosažených obchodováním
na denním velkoobchodním trhu a ceny za službu obchodu
ve výši 360 Kč bez DPH za 1 MWh.

Cena plynu pro všechna pásma potřeby se skládá z ceny plynu
účtovaného dle denních cen dosažených obchodováním
na denním velkoobchodním trhu a ceny za službu obchodu
ve výši 435,60 Kč s DPH za 1 MWh.

pevná roční cena
za kapacitu
Kč/m3
nad 63 do 630

360,00

4,00

125,72

108 760,05

Ceník plyn Premium pro Domácnosti a Podnikatale je platný od 1.11.2021.
Cena distribuce je platná od 1.1.2021 do 31.12.2021 a je dána platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
Sazba DPH je 21 %. Ceny s DPH jsou pouze orientační. DPH bude vyměřené z výsledné platby za uvedené položky.
* domácnost je od daně ze zemního plynu osvobozena, dále také Podnikatelé s povolením od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.
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