
 

 

CENNÍK ZEMNÉHO PLYNU 
Pre odberateľov kategórie – firmy a organizácie ( okrem odberateľov kategórie malý podnik ) 

Ceny za dodávku plynu a služby spojené s prepravou a distribúciou plynu sú určené na základe príslušného 

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

 

Pre prepočet metrov kubických na megawatthodiny bol použitý priemerný koeficient 1m3 = 0,010690 MWh. Výška platby za dodaný plyn 

bude určená nasledovným spôsobom: Cena SPOT =  
∑ 𝑭𝑷𝑭𝒅𝒂×𝑽𝒇𝒑 

𝒏
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„SPOT“     je hodnota „Ceny SPOT“ v EUR/MWh pre príslušné obdobie dodávky; 

„FPF_da “ je hodnota „Ceny SPOT“ v EUR/MWh na dennom trhu pre príslušný deň (resp. priemer denných cien za mesiac pre ročne 
fakturované OM) „da“ dodávky = (Ky x CEGH VTP Day-Ahead and Weekend EGSI + K) [EUR/MWh] predstavuje cenu produktu SPOT pre 
príslušný deň dodávky, t.j. CEGH VTPe “ Day-Ahead and Weekend EGSI“. Ceny sú publikované na EEX v súlade s obchodnými podmienkami 
poskytovateľa (https://www.powernext.com/spot-market-data); 

„V_fp“      je hodnota skutočne odobratého množstva v MWh za príslušný deň (mesiac); 

„V_r“        je hodnota skutočne odobratého množstva v MWh za celé príslušné fakturačné obdobie (kalendárny mesiac); 

„Ky“        je koeficient, ktorého číselná hodnota „y“ pre OM s meraním typu A a B je stanovená vo výške 1,00 a pre OM s meraním typu C je 
stanovená vo výške 1,10; 

„K“         je hodnota cenovej prirážky v EUR/MWh k cene burzového produktu vo výške 35,00; 

Ceny sú vypočítané na základe aktuálne platných trhových podmienok a budú aktualizované v prípade zmeny situácie na trhu zemného 
plynu sa stanovia na základe platného a účinného . Vydaním nového cenníka stráca platnosť predchádzajúci cenník. Združená dodávka 
plynu za príslušné obdobie odberu bude ocenená cenami platnými v danom období. Ceny sú uvedené bez DPH a k horeuvedeným cenám sa 
pripočítajú všetky ďalšie dane a/alebo poplatky podľa platnej legislatívy. 

Platnosť a účinnosť od 01.01.2023 

Odberová 

skupina 
Ročná spotreba 

zemného plynu v kWh 

Fixná 

mesačná 

platba za 1 

odberné 

miesto 

PRODUKT SPOT 

Skladovanie, cena 

za 1 kWh bez DPH 

Preprava, cena 

za  1 kWh bez 

DPH 

Nominácie, cena 

za 1 kWh bez 

DPH 

Distribúcia, fixná 

mesačná platba 

za 1 odberné 

miesto bez DPH 

Distribúcia , 

variabilná časť v EUR 

za 1 kWh bez DPH 
   M1 – M8 

„K“ , cena za 1 

kWh bez DPH       

M1 do 2 138 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 2,05 0,0281 

M2 do 18 173 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 5,47 0,119 

M3 do 42 760 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 8,79 0,0115 

M4 do 69 485 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 14,21 0,0098 

M5 do 85 000 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 47,67 0,0091 

M6 do 100 000 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 58,40 0,0090 

M7 do 300 000 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 145,67 0,0046 

M8 do 641 400 10 0,035          0,00448 0,0029 0,0016 325,83 0,0041 
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