
plyn Benefit

I. PRODEJNÍ CENY PLYNU KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM (DOMÁCNOST/MALOODBĚRATEL)

1)  Ceny služby distribuční soustavy jsou platné od 1. 1. 2018. Pevná cena za distribuovaný plyn (část ceny služby distribuční soustavy) 
obsahuje pevné ceny za činnosti operátora trhu ve výši 2,06 Kč/MWh (pevnou cenu za zúčtování ve výši 0,72 Kč/MWh 
a zvláštní poplatek na činnosti ERÚ podle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož sazbu stanovila vláda 
svým nařízením ve výši 1,34 Kč/MWh).

2)  Uvedená celková konečná cena s DPH je pouze orientační.
3)  Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.
4)  Pro výpočet platby za kapacitní složky ceny se použije vždy aktuální způsob stanovený pro příslušné zúčtovací období v příslušném 

Cenovém rozhodnutí ERÚ. Ke dni platnosti tohoto ceníku je způsob výpočtu platby za kapacitní složky ceny uveden 
v Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017 (čl. I, odst. 3.1.14.3).

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně).

Případné změny ceny služeb distribuční soustavy vyvolané změnami v ceníku distributora, resp. cenovým rozhodnutím 
Energetického regulačního úřadu, změny zvláštního poplatku dle §17 energetického zákona nebo změny týkající se daní vyvolané 
obecně závazným právním předpisem se nepovažují za změnu tohoto ceníku, resp. změnu/zvýšení/snížení ceny ve smyslu 
energetického zákona a platných Obchodních podmínek sdružených služeb dodávky plynu.

V případě, že produktová řada má určeny ceny dle distribučních zón, platí vždy Ceník a Ceník služeb pro tu distribuční zónu, 
kde se nachází odběrné místo Zákazníka.

Uvedené termíny „Vařím“, „Ohřívám vodu“, „Topím“ slouží pouze pro snadnější orientaci zákazníka a představují převažující způsob užití plynu 
v daném odběrném pásmu. Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby plynu je rozhodující měrná spotřeba plynu v kWh/rok.

II.  ORIENTAČNÍ PŘEPOČET OBJEMU SPOTŘEBOVANÉHO PLYNU 
Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného plynu z m3 na kWh 
se používá přibližný převod:

 1 m3 =.   10,62 kWh
III.  DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU 

Kategorie Domácnost – dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb., 
je zemní plyn pro tuto kategorii od daně osvobozen. 
Kategorie Maloodběratel – informace o podmínkách zdaňování 
zemního plynu a o sazbách daně získáte na www.innogy.cz.

IV.  POSKYTNUTÁ SLEVA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ (držitele průkazu ZTP/P) 
Pro zákazníky kategorie Domácnost platí ceny plynu příslušné pásmu 
jejich spotřeby s tím, že celková konečná cena za odebraný plyn s DPH 
se snižuje o 20 Kč/MWh (vč. DPH). 
Bližší informace o možnosti získání slevy pro tělesně postižené Vám 
poskytneme zdarma na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 2. 2018 a nejdříve v tento den může 
nabýt účinnosti pro smluvní vztah mezi zákazníkem a obchodníkem 
innogy Energie, s.r.o., na základě smlouvy o sdružených službách dodávky 
plynu (nebo dodatku) na produktovou řadu plyn Benefit. 

Ceník je platný pro nabídky na uzavření smluv/dodatků až do doby platnosti 
nového ceníku pro uvedenou produktovou řadu. 

Cena za odebraný plyn a ostatní služby dodávky uvedená v tomto ceníku je 
účinná pro smluvní vztah obchodníka a zákazníka ode dne účinnosti smlouvy/
dodatku, kterým zákazník sjednal produkt plyn Benefit s tímto ceníkem, 
do konce sjednané základní doby trvání smlouvy/dodatku (bez prolongace).

www.innogy.cz
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CENÍK PLYN BENEFIT V KATEGORII DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL
platný od 1. 2. 2018 pro zákazníky společnosti innogy Energie, s.r.o., jejichž plynové zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o., nebo k místně 
příslušné lokální distribuční soustavě, která platnost a výši cen za distribuci plynu stanovené v příslušném cenovém rozhodnutí ERÚ od GasNet, s.r.o., přebírá* 

*  Pro zákazníky, jejichž plynové zařízení je připojeno k distribuční soustavě, 
u níž Energetický regulační úřad rozhodl o odlišném stanovení cen dle § 2 odst. 3 
vyhlášky č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 
v plynárenství, jsou platné pouze ceny za odebraný plyn a ostatní služby dodávky. 
Ceny služby distribuční soustavy pro tyto zákazníky jsou uvedeny na webových stránkách 
ERÚ v příslušném cenovém rozhodnutí (www.eru.cz/cs/plyn/cenova-rozhodnuti).
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vařím 
do 1 890 0,46321 67,92 1,10900 7,50 1,57221 75,42 1,90237 91,26

ohřívám vodu 
nad 1 890 do 7 560 0,25311 101,01 0,83900 28,00 1,09211 129,01 1,32145 156,10

topím 
nad 7 560 do 15 000 0,23074 115,10 0,81900 115,00 1,04974 230,10 1,27019 278,42

nad 15 000 do 25 000 0,21071 140,14 0,81900 115,00 1,02971 255,14 1,24595 308,72

nad 25 000 do 45 000 0,18179 200,39 0,81900 115,00 1,00079 315,39 1,21096 381,62

nad 45 000 do 63 000 0,14712 330,42 0,81900 115,00 0,96612 445,42 1,16901 538,96

topím 
nad 63 000 do 630 0003) 4) 0,12559 115,97754 0,81500 175,00 0,94059 175,00 115,97754 1,13811 211,75 140,33282


