
FREE for YOU s.r.o. | IČ 25336665

SZ C 260212 vedená u Městského soudu v Praze

SÍDLO Podkovářská 674/2, , 190 00 Praha 9

Distribuční území
GasNet

Datum platnosti
od 1.1.2023

Domácnosti
+ Podnikatelé

FFY Burza PLYN

Cena za dodávku plynu

Roční spotřeba
na odběrném místě

Cena dodávky plynu (bez DPH)

Cena za odebraný plyn Stálý měsíční plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/měsíc

do 1,89 14,82 % 135  (163,35)

nad 1,89 do 7,56 14,82 % 135  (163,35)

nad 7,56 do 15 14,82 % 135  (163,35)

nad 15 do 25 14,82 % 135  (163,35)

nad 25 do 45 14,82 % 135  (163,35)

nad 45 do 63 14,82 % 135  (163,35)

Roční spotřeba
na odběrném místě

Cena dodávky plynu (bez DPH)

Cena za odebraný plyn Stálý měsíční plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/měsíc

nad 63 do 630 14,82 % 135  (163,35)

Cena za 1 MWh Komodity v daném období se

stanovuje jako součet součinů hodinových spotřeb a

jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém

denním trhu organizovaném společností OTE, a.s.,

vydělených naměřenou spotřebou za shodné období

(dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle

platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), a marži

obchodníka za zajištění nákupu dodávek pro Vaše

odběrné místo ve výši 14,82 %, minimálně však 350 Kč.

Cena dodávky plynu (bez DPH)

Dle zákona č. 298/2022 Sb. bude-li spotová jednotková cena vycházet nad 2 500 Kč bez DPH, budeme fakturovat tuto nižší cenu. Bude-li stalý

měsíční plat vycházet nad 130 Kč bez DPH, budeme fakturovat tuto nižší cenu.

Ceny distribuce a ostatních služeb jsou dány příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, daň ze zemního plynu se

uplatňuje ve výši stanovené zákonem (30,60 Kč/MWh bez DPH, 37,03 Kč/MWh včetně DPH). Kategorie Domácnost je dle zákona č. 261/2007 Sb.

od daně osvobozena.

Zákazníci s papírovým zasíláním dokumentů/dokladů mají stálý měsíční plat navýšen o 17.5 Kč bez DPH (21,18 Kč včetně DPH).

V závorce jsou uvedené ceny včetně 21% DPH.
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SZ C 260212 vedená u Městského soudu v Praze

SÍDLO Podkovářská 674/2, , 190 00 Praha 9

Distribuční území
GasNet

Datum platnosti
od 1.1.2023

Domácnosti
+ Podnikatelé

FFY Burza PLYN

Cena za distribuci a ostatní regulované služby

Roční spotřeba
na odběrném

místě

Platba za distribuci plynu a ostatní regulované služby (bez DPH)

Pevná cena
za odebraný plyn

Stálý
měsíční plat

Cena
za činnost OTE

MWh/rok Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh

do 1,89 461,09 (557,92) 0,00 (0,00)67,91 (82,17)

nad 1,89 do 7,56 251,39 (304,18) 0,00 (0,00)100,66 (121,80)

nad 7,56 do 15 228,79 (276,84) 0,00 (0,00)113,79 (137,69)

nad 15 do 25 210,01 (254,11) 0,00 (0,00)135,06 (163,42)

nad 25 do 45 176,83 (213,96) 0,00 (0,00)200,52 (242,63)

nad 45 do 63 142,89 (172,90) 0,00 (0,00)321,22 (388,68)

Roční spotřeba
na odběrném

místě

Platba za distribuci plynu a ostatní regulované služby (bez DPH)

Pevná cena
za odebraný plyn

Pevná roční
cena za kapacitu

Cena
za činnost OTE

MWh/rok Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh

nad 63 do 630 104,99 (127,04) 0,00 (0,00)119,63750 (144,76138)

V závorce jsou uvedené ceny včetně 21% DPH.


