
Ceník plynu v kategorii domáctnost a maloodběratel v LDS Letiště Ostrava a.s.
účinný od 1. 1. 2019

A) PRODEJNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM

kWh/rok Kč/kWh Kč/měsíc Kč/m3
Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/m3

Kč/kWh Kč/měsíc Kč/m3

vařím
do 1 890

MO1 0,46013 67,48  --- 1,16500 19,00 1,62513 86,48  --- 1,96641 104,64  ---

ohřívám vodu
nad 1 890 do 7 560

MO2 0,24949 100,64  --- 0,92700 29,00 1,17649 129,64  --- 1,42355 156,86  ---

topím
nad 7 560 do 15 000

MO3 0,22748 114,42  --- 0,89700 106,20 1,12448 220,62  --- 1,36062 266,95  ---

topím
nad 15 000 do 25 000

MO4 0,20768 138,99  --- 0,89700 106,20 1,10468 245,19  --- 1,33666 296,68  ---

topím
nad 25 000 do 45 000

MO5 0,17900 198,46  --- 0,89700 106,20 1,07600 304,66  --- 1,30196 368,64  ---

topím
nad 45 000 do 63 000

MO6 0,14457 327,05  --- 0,89700 106,20 1,04157 433,25  --- 1,26030 524,23  ---

topím nad 63 000 do 630 000 3)

MO7 0,11302  --- 115,19625      0,88700 150,00 1,00002  --- 115,19625 1,21002 181,50 139,38746

1) Ceny distribuce jsou platné od 1. 1. 2019. Komoditní část ceny za distribuci (Kč/kWh) obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,05 Kč/MWh.
2) Uvedená celková konečná cena s DPH je pouze orientační.
3) Pro uvený ceník je horní hranice tohoto pásma bez omezení. Měsíční platbu za kapacitní složku ceny distribuce v pásmu nad 63 000 kWh je nutno vypočítat dle postupu uvedeného v části C) 

B) PŘEPOČET OBJEMU SPOTŘEBOVANÉHO ZEMNÍHO PLYNU

Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného zemního plynu z m3 na kWh se používá příbližný převod 1 m3 = 10,62 kWh. 

C) STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKU CENY DISTRIBUCE

Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MPPS = (CPS × RK) / 12,

kde: CPS - je součet cen za kapacitu, RK - je denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce: RK = RS / 115, kde: RS - je roční odběr v daném odběrném místě v m3.

D) DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU

V případě, že zákazník nepředloží povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, bude dodávaný zemní plyn dle zákona fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.
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