
Roční odběr v 

místě spotřeby

Stálý měsíční 

plat

Pevná cena 
za odebraný 

plyn

Pevná cena 
za služby 

operátora*

Pevná 
roční cena 
za kapacitu

Stálý měsíční 
plat za 

přistavěnou 
kapacitu

Cena za 
odebraný zemní 

plyn

Pevná roční 
cena za kapacitu

Stálý měsíční 
plat

MWh/rok Kč Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/m3 Kč/měsíc

65 538,96 1,4 72,58 540,36 137,58

78,65 652,14 1,69 87,82 653,84 166,47

65 358,53 1,4 100,8 359,93 165,8

78,65 433,82 1,69 121,97 435,52 200,62

65 325,46 1,4 120,84 326,86 185,84

78,65 393,81 1,69 146,22 395,50 224,87

65 301,64 1,4 149,03 303,04 214,03

78,65 364,98 1,69 180,33 366,68 258,98

65 275,62 1,4 200,58 277,02 265,58

78,65 333,50 1,69 242,70 335,19 321,35

65 243,05 1,4 317,99 244,45 382,99

78,65 294,09 1,69 384,77 295,78 463,42

0 175,88 1,40 155,46 177,28 155,46

0,00 212,81 1,69 188,11 214,51 188,11

Poznámka:

Smlouva na dobu neurčitou. info@eneka.cz
Ceny jsou platné od 1.1.2021.Tučně uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní ceny jsou včetně DPH 21 % a jsou zaokrouhlené. www.eneka.cz

                   * 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.

Denní trh 2021
Ceník dodávky zemního plynu společnosti ENEKA s. r. o. pro rok 2021 - na distribučním území EG.D

Cena dodávky zemního plynu Cena distribuce a ostatní služby Celková konečná cena

Podmínky produktové řady: Referenční cena na velkoobchodním krátkodobém trhu se stanoví pro každý obchodní den dodávky zvlášť. Cena každého obchodního 
dne dodávky plynu se rovná hodnotě PEGAS European Gas Spot Index (EGSI) pro Českou republiku, kterou vypočítává a publikuje burza Powernext. Výše cen je k 
dispozici na stránkách Pražské energetické burzy www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Spot. Ceny jsou uváděny v eurech. Pro přepočet na české koruny se použijí denní 
kurzy ČNB střed, které jsou k dispozici na adrese www.cnb.cz.Výsledná cena odebraného zemního plynu je určena jako součet součinů denních spotřeb a  
referenčních cen plynu vydělených naměřenou spotřebou za dané období.Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ je do denních spotřeb rozložená dle 
přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD, u zákazníků s průběhovým měřením typu„A, B“ denní spotřeba odpovídá skutečně 
naměřené denní spotřebě v odběrném místě.

Cena za odebraný plyn  Kč/MWh

vařím do 1,89

Cena 1 MWh plynu  se skládá 

z ceny za nákup na denním 

trhu dle OTE a zákaznický

servis ve výši 125 Kč (151,25 

Kč včetně DPH) a ceny plynu 

stanovené dle podmínek 

produktové řady

Denní trh 2021, viz níže.

ohřívám vodu 

1,89 - 7,56

topím                     

7,56 - 15

15 - 25

25 - 45

45 - 63

nad 63

info@eneka.cz

www.eneka.cz tel.: 


