
CENÍK

Produkt Plyn z první ruky – Ceník se stropem
Ceny obchodní pro domácnosti a maloodběratele s DPH [bez DPH] platné od 1. 1. 2023 v distribuční oblasti GasNet, s.r.o.

Ceník si můžete sjednat, pokud odběr plynu v odběrném místě nepřekračuje 63 MWh/rok. Při vyšší spotřebě jsme oprávněni obchodní případ
posoudit a smlouvu neuzavřít, popř. od již uzavřené smlouvy odstoupit.
Na ceníky aktivované na základě požadavků učiněných do 13. 12. 2022 a smlouvy uzavřené do tohoto data se nadále vztahují obchodní
ceny dle ceníku platného od 1. 11. 2022. 

Popis produktu

1. Plyn z první ruky získáváte výhodně přímo od těžaře.

2. V roce 2023 se na Vás bude vztahovat zastopování cen dle vládního nařízení č. 298/2022 Sb.
a místo ceníkové ceny za MWh tak budete hradit cenu ve výši vládního stropu.

3. V případě změny ceníkové ceny Vás budeme vždy informovat na Vámi poskytnutý e-mail.
Při zvýšení ceny tak učiníme nejméně 30 dní předem a pokud s navýšením nebudete souhlasit,
budete mít v souladu s energetickým zákonem právo na výpověď smlouvy.

4. Ceník je určen pro nové i stávající zákazníky MND, kteří s námi chtějí komunikovat zejména
online, nechají si zasílat pouze elektronické faktury a místo složenek využívají bankovní platby.

5. Smlouva je na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Pokud výpovědní dobu
nedodržíte, zaplatíte poplatek 6 500 Kč.

6. Přechod je jednoduchý a zdarma. Vše vyřídíme za Vás.

7. K dispozici je Vám každý den od 8 do 20 h bezplatná zákaznická linka a nonstop online
zákaznický portál MojeMND.

Získání produktu
Noví zákazníci mohou Ceník se stropem získat přes bezplatnou infolinku 800 400 500
nebo vyplněním jednoduchého online formuláře na www.mnd.cz. 

Stávající zákazníci si mohou Ceník se stropem sjednat nejdříve s účinností od 1. 1. 2023,
a to na bezplatné infolince 800 400 500 nebo nám z dříve poskytnuté e-mailové adresy zaslat zprávu
na aktivace@mnd.cz s předmětem “Chci Ceník se stropem, číslo smlouvy [naleznete na první straně
smlouvy]”.  V případě, že stávající zákazník již čerpá některou z našich promočních nabídek (např. ceník
Online) nebo má sjednánu pevnou obchodní cenu za plyn, pak mu bude Ceník se stropem aktivován
až po skončení platnosti této promoční nabídky nebo pevné ceny, nejdříve však 1. 1. 2023.

Energie 
se stropem

Zákaznická linka 800 400 500, e-mail: mnd@mnd.cz, www.mnd.cz
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Typ spotřeby
Roční spotřeba

v MWh
(od – do včetně)

Jednotková cena za plyn v Kč za MWh Měsíční platba v Kč

Plyn z první ruky
Ceník se stropem Vládní cenový strop Plyn z první ruky

Ceník se stropem Vládní cenový strop

Vaření do 1,89

4 450
[3 677,68]

3 025
[2 500,00]

157
[129,75]

157
[130,00]

Ohřev vody od 1,89 do 7,56

Topení od 7,56 do 63

Velká spotřeba od 63 do 630

Ceny s DPH [bez DPH]



Příloha ceníku Plyn z první ruky – Ceník se stropem, stanovení celkové ceny
platné pro domácnosti a maloodběratele od 1. 1. 2023 v distribuční oblasti GasNet, s.r.o. Ceny jsou uvedeny s DPH [bez DPH].

Jak si přepočítat spotřebu plynu z m3 na MWh?
Pro jednoduchý přepočet ceny plynu v MWh na cenu za m3 můžete použít přibližný vzorec 1 m3 = 0,01055 MWh, resp. cena
za 1 MWh odpovídá přibližně ceně za 94,79 m3.

Cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu s platností a aktualizací dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Jednotková cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu, která obsahuje poplatek za distribuci, pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 0,49 Kč/MWh a dále
poplatek na činnost ERÚ dle aktuálního znění §17d zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který je ke dni 1. 1. 2023 ve výši
1,34 Kč/MWh.

Kapacitní platba za regulované služby
Tato kapacitní platba je v Ceníku pro lepší přehlednost přepočtena na cenu v Kč/MWh dle vzorce 119 637,50/10,55/115,00
z Cenového rozhodnutí ERÚ pro oblast GasNet, s.r.o. Hodnota 10,55 představuje přibližné spalné teplo, fakturována bude
hodnota převzatá od provozovatele distribuční soustavy.

Součet jednotkových cen a kapacitních plateb
Vyjadřuje součet cen, který je z důvodu zaokrouhlování a přepočtu kapacitní složky na MWh orientační.

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. 2023 činí 30,60 Kč/MWh.

Ceny jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Zákaznická linka 800 400 500, e-mail: mnd@mnd.cz, www.mnd.cz
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ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)

CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY

CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník CELKOVÁ CENA

Od Do
(včetně)

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Měsíční platba
v Kč

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Měsíční platba
v Kč

Součet
jednotkových
cen [Kč/MWh]

Součet měsíčních
plateb v Kč

0 1,89 560,13
[462,92]

82,17
[67,91]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

5 010,13
[4 140,60]

239,17
[197,66]

1,89 7,56 306,40
[253,22]

121,80
[100,66]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

4 756,39
[3 930,90]

278,80
[230,41]

7,56 15 279,05
[230,62]

137,69
[113,79]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

4 729,04
[3 908,30]

294,68
[243,54]

15 25 256,33
[211,84]

163,42
[135,06]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

4 706,32
[3 889,52]

320,42
[264,81]

25 45 216,18
[178,66]

242,63
[200,52]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

4 666,17
[3 856,34]

399,63
[330,27]

45 63 175,11
[144,72]

388,68
[321,22]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

4 625,10
[3 822,40]

545,67
[450,97]

ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)

CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY

CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník CELKOVÁ CENA

Od Do
(včetně)

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Kapacitní platba
[Kč/MWh]

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Měsíční platba
v Kč

Součet jednotkových
cen a kapacitních
plateb [Kč/MWh]

Součet měsíčních
plateb v Kč

63 630 129,25
[106,82]

119,32
[98,61]

4 450
[3 677,68]

157
[129,75]

4 698,56
[3 883,11]

157
[129,75]


