
VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL ENERGIÍ

Ceník zemního plynu

Kontaktujte nás na čísle: +420 558 889 666 nebo emailem na: kontakt@rightpower.cz

Výběrem dodavatele ovlivníte výši obchodních, tedy neregulo-
vaných cen. Regulované ceny, které jsou pevně dané adresou 
odběru, najdete v tabulkové části ceníku.

Tarif Denní trh

Všechno vyřešíme za vás 
rychle a jednoduše

Vaše elektřina se stává 
automaticky zelenou

Šetříme vaše peníze

Aktuální cena

V DISTRIBUČNÍ OBLASTI EG.D a.s.

Společnost RIGHT POWER je lídrem na evrop-
ském trhu s energiemi a v Česku nabízí nejen 
elektřinu za nízké ceny, ale i plyn. U  běžných 
dodavatelů elektrické energie si musíte za zele-
nou energii připlatit. U nás máte elektřinu z obno-
vitelných zdrojů jako samozřejmost a navíc za 
nejnižší cenu na trhu. S RIGHT POWER si může 
každý dovolit být ekologický.

Ceník platný pro nové klienty 
od 15. 10. 2021

Kdo jsme?

Obchodní cena elektřiny se stanovuje hodinově, u zemního plynu denně, 
a  to podle ceny, za kterou se obchodovala na velkoobchodním trhu. 
K aktuálním velkoobchodním cenám přičítáme cenu za službu obchodu. 
To je částka, kterou nám platíte za nákup elektřiny/plynu na trhu, za zákaz-
nický servis a  za zabezpečení kompletní fakturace včetně výběru daní 
a  poplatků. Pro produktovou řadu Tarif Denní trh činí 294,03 Kč včetně 
DPH (243,00 Kč bez DPH) za 1 MWh.

Aktuální velkoobchodní ceny si můžete ověřit zde:

Cena odebraného zemního plynu každého obchodního dne se rovná hod-
notě PEGAS European Gas Spot Index (EGSI) pro Českou republiku, kte-
rou vypočítává a publikuje burza Powernext. Výše cen je k dispozici na 
stránkách Pražské energetické burzy www.pxe.cz/Kurzovni-Listek/Spot. 
Výsledná cena odebraného zemního plynu je určena jako součet součinů 
denních spotřeb a referenčních cen plynu vydělených naměřenou spotře-
bou za dané období.

Naměřená spotřeba u  zákazníků s  měřením typu „C“ je do hodinových/
denních spotřeb rozložená dle přiděleného, teplotně přepočítaného typo-
vého diagramu dodávky TDD. Spotřeba zákazníků s průběhovým měřením 
typu „A, B“ odpovídá skutečně naměřené hodinové/denní spotřebě v odběr-
ném místě.



Tarif Denní trh

Jednotková cena [Kč/MWh]

Jednotková cena [Kč/MWh]

Kapacitní platba [Kč/MWh]

655,09
[541,40]

–

436,77
[360,97]

–

Cena odebraného zemního plynu se skládá z ceny zemního plynu účtované dle velkoobchodního krátkodobého trhu
pro každý den dodávky zvlášť a ceny za služby obchodu ve výši 294,03 Kč vč. DPH 243,00 Kč bez DPH) za 1 MWh.

396,76
[327,90]

–

367,94
[304,08]

–

336,45
[278,06]

–

297,04
[245,49]

215,77
[178,32]

– 155,05
[128,14]

35,09
[29,00]

87,82
[72,58]

47,19
[39,00]

121,97
[100,80]

119,79
[99,00]

146,22
[120,84]

119,79
[99,00]

180,33
[149,03]

–

119,79
[99,00]

242,70
[200,58]

119,79
[99,00]

–

384,77
[317,99]

–

Při spotřebě do 63 MWh
Cena za komoditu = roční spotřeba v MWh × součet ceny 
z řádků A + C + F dle příslušného intervalu spotřeby
+ stálé platby = (B × 12) + (D × 12)

Při spotřebě od 63 MWh do 630 MWh
Cena za komoditu = roční spotřeba v MWh × součet ceny 
z řádků A + C + F dle příslušného intervalu spotřeby
+ stálé platby = (B × 12)
+ rezervovaná kapacita = roční spotřeba v m3/115 × E

Cena odebraného zemního plynu je účtována dle velkoobchodního 
krátkodobého trhu pro každý den dodávky zvlášť. 
o Stávající zákazníci najdou cenu odebraného zemního plynu za 
uplynulá období ve svém vyúčtování, případně jeho xls příloze.

Kompletní ceník zahrnuje regulované ceny dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, jiné poplatky a daně související s dodávkou zemního plynu. 

Ceny jsou uváděny v českých korunách, tučně s DPH 21 %, v závorkách bez DPH.

Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Domácnosti jsou osvobozeny od daně 

ze zemního plynu. MWh – megawatthodina, kWh = kilowatthodina (1 MWh = 1000 kWh), 

m3 = metr krychlový (přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh).

Obchodní ceny platné od 15. 10. 2021 

Regulované ceny platné od 1. 1. 2021 

Ceny jsou uvedeny s DPH [bez DPH]

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně), od které jsou domácnosti osvobozeny.
Tato daň je upravena zákonem č. 261/2007 Sb. a ke dni 1. 1. 2021 činí 30,60 Kč/MWh.

Ceny jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

VÝPOČET CELKOVÉ ROČNÍ CENY ZA ZEMNÍ PLYN

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL ENERGIÍ

Kontaktujte nás na čísle: +420 558 889 666 nebo emailem na: kontakt@rightpower.cz

Roční spotřeba (MWh/rok)

Roční spotřeba (MWh/rok)

Charakter odběru

Cena regulovaných služeb

Vaření Ohřev vody Topení Vysoká 
spotřeba

do 1,89

do 1,89

nad 1,89
do 7,56

nad 1,89
do 7,56

nad 7,56
do 15

nad 7,56
do 15

nad 15
do 25

nad 15
do 25

nad 25
do 45

nad 25
do 45

nad 45 
do 63

nad 45 
do 63

nad 63
do 630

nad 63
do 630

Měsíční platba v Kč

Měsíční platba v Kč

Daň z plynu [Kč/MWh]

A

B

C

D

E

F


