
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceny sú uvedené v € bez daní (v zátvorkách orientačné ceny s 20% DPH) 

ROČNÝ ODBER NA OM 

(kWh/rok) 

 *vrátane 

Tarifná 

skupina 

CENA DISTRIBÚCIE 

Preprava 

(€/MWh) 
Skladovanie 

(€/MWh) 
Druh 

tarify 

CENA DODÁVKY CELKOVÁ CENA 

Fixná 

sadzba za 

mesiac 

(€/mes) 

 
Variabilná 

sadzba 

(€/MWh) 

Fixná 

mesačná 
sadzba 

(€/mes) 

Sadzba za 
odobratý 

plyn 
(€/MWh) 

Fixná 

zložka 
(€/mes) 

Variabilná 
zložka 

(€/MWh) 

od 0 kWh do 2 138 kWh* 

(približne od 0 m3 
do 200 m

3
) 1 

2,20 12,70 1,80 0,00 
1 

1,11 32,00 3,31 46,50 

(2,64) (15,24) (2,16) (0,00) (1,33) (38,40) (3,97) (55,8) 

od 2 138 kWh do 18 173 kWh*  
(približne od 200 m

3 
do 1 700 m

3
) 2 

7,88 6,00 1,80 0,00 
2 

1,21 31,50 9,09 39,30 

(9,46) (7,20) (2,16) (0,00) (1,45) (37,80) (10,91) (47,16) 

od 18 173 kWh do 42 760 kWh* 
(približne od 1 700 m

3 
do 4 000 m

3
) 3 

17,50 5,20 1,80 0,00 
3 

1,58 31,30 19,08 38,30 

(21,00) (6,24) (2,16) (0,00) (1,90) (37,56) (22,90) (45,96) 

od 42 760 kWh do 69 485kWh* 
(približne od 4 000 m

3 
do 6 500 m

3
) 4 

32,08 4,20 1,80 0,00 
4 

1,58 31,30 33,66 37,30 

(38,50) (5,04) (2,16) (0,00) (1,9) (37,56) (40,39) (44,76) 

od 69 485 kWh do 85 000 kWh* 
(približne od 6 500 m

3 
do 7 951 m

3
) 5 

66,67 4,10 1,80 0,00 
5 

2,06 31,20 68,73 37,10 

(80,00) (4,92) (2,16) (0,00) (2,47) (37,44) (82,48) (44,52) 

od 85 000 kWh do 100 000 kWh* 
(približne od 7 951 m

3 
do 9 355 m

3
) 6 

79,17 3,70 1,80 0,00 
6 

2,06 31,20 81,23 36,70 

(95,00) (4,44) (2,16) (0,00) (2,47) (37,44) (97,48) (44,04) 

od 100 000 kWh do 300 000 kWh* 

(približne od 9 355 m3 
do 28 064 m

3
) 7 

126,67 3,20 1,80 0,00 
7 

2,06 31,20 128,73 36,20 

(152,00) (3,84) (2,16) (0,00) (2,47) (37,44) (154,48) (43,44) 

od 300 000 kWh do 641 400 kWh* 

(približne do 28 064 m3 
do 60 000 m

3
) 8 

283,33 2,80 1,80 0,00 
8 

2,06 31,20 285,39 35,80 

(340,00) (3,36) (2,16) (0,00) (2,47) (37,44) (342,47) (42,96) 

Vysvetlivky: Dodávka plynu - nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu | Distribúcia plynu - náklady na prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu | Preprava plynu – náklady na prístup  
do prepravnej siete a prepravu plynu | Skladovanie plynu - náklady na prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu | Ročný odber - odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych  
mesiacov |OM - odberné miesto | MWh (megawatthodina) - 1MWh = 1000 kWh | ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

 

Podmienky produktového radu R 

Tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ČEZ Slovensko, s. r. o., IČO: 36 797 332, 
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 46685/B (ďalej len 
„Dodávateľ“) obsahuje aj regulované ceny plynu za distribúciu plynu vypočítané 
podľa príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO. Cena za dodávku plynu pre 
odberateľa plynu podnik a organizáciu nad 100 MWh (ďalej len „Zákazník“) pre rok 
2017 sa riadi podmienkami produktového radu R, a to podľa tohto cenníka. 
Dodávateľ je oprávnený v prípade zmien na trhu s plynom v Slovenskej republike 
zmeniť podmienky produktového radu R, a to ustanoveným spôsobom. Túto zmenu 

podmienok produktového radu R sa Dodávateľ zaväzuje vhodným spôsobom 
oznámiť Zákazníkovi. 
Tento cenník sa neuplatňuje pre takých odberateľov, ktorí splnili zákonné 
podmienky a podmienky stanovené Dodávateľom pre zaradenie do kategórie malý 
podnik. Ak Zákazník následne preukáže splnenie podmienok pre zaradenie do 

kategórie malý podnik, bude sa na neho aplikovať cena za dodávku plynu určená 
podľa príslušného cenníka Dodávateľa, v ktorom sú stanovené regulované ceny pre 
dodávku plynu pre malý podnik. 

Pre všetky produkty Dodávateľa platí 
Faktúry za opakované dodanie tovaru a služby pre Zákazníkov vystavuje Dodávateľ 
vo forme Dohody o platbách – platobného kalendára. Vyúčtovanie skutočného 
odberu plynu prebieha raz ročne na základe odpočtu skutočného odberu. 
Ceny v tomto cenníku nezahŕňajú spotrebnú daň, ktorá bude fakturovaná podľa 
platných právnych predpisov. Ceny s DPH slúžia na informatívne účely. 

Informácia o celkovej cene 
Cenník produktového radu R obsahuje konečné ceny za dodávku plynu, t.j. cena 
obsahuje všetky jej zložky vrátane regulovaných položiek, ktoré sú stanovené 
príslušnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO. Rozhodnutia sú zverejnené na stránke 
www.urso.gov.sk. 
Ceny za dodávku plynu sú platné na distribučnom území spoločnosti SPP – distribúcia, a. 
s., IČO: 35 910 739. 

Podmienky pre pridelenie jednotlivého druhu tarify 
Druh tarify pre odber plynu Zákazníkovi pridelí pre každé jednotlivé OM Dodávateľ 
nasledovne: 
a) na základe zmluvne dohodnutého predpokladaného ročného odberu plynu, 
b) na základe posledného známeho fyzického odpočtu spotreby plynu OM za 12 po 

sebe nasledujúcich mesiacov, ak predpokladaný ročný odber plynu nie je v Zmluve 
dohodnutý alebo  
c) na základe druhu tarify, ktorú má Zákazník uvedenú v Zmluve. 
Distribučné sadzby M1-M4, sú v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 223/2016 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve, od 1.1.2017 nahradené novými tarifnými 
skupinami a sadzby dodávky M1-M4 sú nahradené novými druhmi taríf. 

Zákaznícka linka ČEZ Slovensko 
0850 888 444 | V pracovných dňoch 8.00–18.00 

Korešpondenčná adresa 
ČEZ Slovensko, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 

| Web www.cez.sk 
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