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Energie2 a.s. je česká společnost zabezpečující dodávku elektrické energie a zemního plynu na 
území České republiky

 Dokážeme Vám při spotřebě plynu snížit Vaše náklady na přijatelnou hranici.

Proč si vybrat za dodavatele plynu právě nás?

Změna dodavatele je prvním krokem, jak ušetřit na plynu.

Máte možnost mít jednoho dodavatele elektřiny i plynu.
Za změnu dodavatele plynu nic neplatíte.

Při změně dodavatele kromě snížení ceny nepocítíte žádnou jinou změnu.
Váš plynoměr i vedení k němu nadále obsluhuje vaše distribuční společnost, která odstraňuje i případné poruchy.

Změnou dodavatele získáte i jeho individuální přístup k Vašim potřebám.
Získáte přehledné informace o tom, za co platíte a rady, jak se dá za to platit méně.

Energie není nikdy dost, s novým dodavatelem si jí můžete užít více.

Poznámky k Ceníku:

- Platnost cen v Ceníku je pro dodávky plynu v období 
od 01.01.2021 do 31.12.2021

- Ceník je účinný pro smlouvy podepsané od 01.08.2019

- Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu 
(ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH 
(v závorce orientační ceny s DPH).

- Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby 
zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního 
plynu v kWh/rok.

- Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního 
plynu osvobozena, dále také maloodběratel s 
povolením k nabytí plynu osvobozeného od daně dle 
zákona č. 261/2007 Sb.

! Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za 
platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12 přičemž 
(Roční kapacita RK = roční spotřeba /110).

! Celková pevná cena za zúčtování je 1,00 (1,21)Kč/MWh. 
K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní 
poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.



Kč/měsíc

**Kč/m3

0 -1 890 147,12 (178,0152) 

1 890 – 7 560 173,79 (210,2859) 

7 560 - 15 000 190,62 (230,6502) 

15 000 – 25 000 203,52 (246,2592) 

25 000 - 45 000 294,02 (355,7642) 

45 000 - 63 000 321,86 (389,4506) 

63 000 - 630 000* 187,76005 (227,1896605) **

*Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.

0,2226 (0,26712)

0,17789 (0,213468)

0,1692 (0,20304)

0,9116 (1,103036) 

0,86689 (1,0489369) 

0,8582 (1,038422) 

0,81472 (0,9858112) 

124,52 (150,6692) 

215,02 (260,1742) 

242,86 (293,8606) 

#VALUE!

1,1218 (1,357378) 

0,95118 (1,1509278) 

0,92319 (1,1170599) 

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu 
Kč/měsíc

**Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu 
Kč/m3

Cena za 1 kWh Kč/kWh Pevná cena za měsíc Kč/měsíc

79,00 (95,59) 

Cena za odebraný zemní plyn

0,689 (0,83369) 

0,689 (0,83369) 

0,689 (0,83369) 

0,689 (0,83369) 

Pevná cena za distribuovaný zemní plyn Kč/kWh

68,12 (82,4252) 

94,79 (114,6959) 

111,62 (135,0602) 

Cena distribuce 

0,12572 (0,150864)

0,4328 (0,51936)

0,26218 (0,314616)

0,23419 (0,281028)

Roční odběr v místě 
spotřeby, kWh

Celková konečná cena, je tvořena všemi jejími složkami v ceníku. Změnou 
jednotlivých složek celkové ceny dochází k její změně

Kč/kWh

0,689 (0,83369) 

0,689 (0,83369) 

0,689 (0,83369) 

79,00 (95,59) 

79,00 (95,59) 

79,00 (95,59) 

79,00 (95,59) 

79,00 (95,59) 

79,00 (95,59) 
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DISTRIBUČNÍ OBLAST Eon Distribuce, a.s. CENÍK PRODUKTŮ ZEMNÍ PLYN PRO KATEGORII DOMÁCNOST A MALOODBĚRATELE PRO ROK 2019

Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu 
Kč/měsíc

Kč/měsíc

**Stálý měsíční plat za přistavenou 
kapacitu Kč/m3

**Kč/m3

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

0 -1 890 0,43280 68,12 0,689 79,00 277,00 1,12180 147,120

1 890 – 7 560 0,26218 94,79 0,689 79,00 277,00 0,95118 173,790

7 560 - 15 000 0,23419 111,62 0,689 79,00 277,00 0,92319 190,620

15 000 – 25 000 0,22260 124,52 0,689 79,00 277,00 0,91160 203,520

25 000 - 45 000 0,17789 215,02 0,689 79,00 277,00 0,86689 294,020

45 000 - 63 000 0,16920 242,86 0,689 79,00 277,00 0,85820 321,860

63 000 - 630 000* 0,12572 108,76005** 0,689 79,00 277,00 0,81472 187,76005

Cena distribuce Celkov á konečná cena

Pevná cena za distribuovaný zemn í plyn 
Kč/kWh

Cena za 1 kWh Kč/kWh 
***

Kč/kWhRoční odběr v místě spotřeby
Pevná cena za měsíc 

Kč/měsíc
Cena obsluhy OM (CO)  

za 1 MWh

Cena za odebran ý zemní plyn


