
Příloha č. 1 

Zdroj: Interní zdroje plynárenských společností RWE (www.setrimeenergii.cz) 

 

 

 

Schéma struktury prodejní ceny zemního plynu na trhu 
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Příloha č. 3 I. 
Zdroj: Zákon č. 261/2007 Sb., Zákona č. 458/2000 Sb. o energetice  

Vyhláška č. 524/2006 Sb. - o pravidlech pro organizování trhu s plynem 

 

 

 

Zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů  

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

§ 1 

Předmět úpravy 

(2) Správu daně vykonávají celní orgány. 

§ 3 

Plátce daně 

(1) Plátcem daně je  

a) Dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, 

b) Provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel 

podzemního zásobníku plynu, 

c) Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně 

k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně, 

d) Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným 

účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo 

e) Fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou 

plynu osvobozeného od daně. 

§ 4 

Předmět daně 

(1) Předmětem daně je plyn  

a) Určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro 

jiné účely, s výjimkou plynu uvedeného v písmenech b) a c), 

b) Určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu 

na způsob spotřeby tepla, nebo 

c) Určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný 

 



Příloha č. 3 II. 
Zdroj: Zákon č. 261/2007 Sb, Zákon č. 458/2000 Sb., Vyhláška 524/2006 Sb. 

 

 

1. Pro stacionární motory, v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, 

stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo 

2. pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou 

schválená k používání převážně na veřejných silnicích. 

§ 7 

Výpočet daně 

(1) Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. 

§ 8 

Osvobození od daně 

(1)  Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý 

a) Pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, 

b) K výrobě elektřiny, 

c) Pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou 

účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované 

výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem 

d) Jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území, toto osvobození se 

netýká plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla 

vymezená v zákoně o spotřebních daních 

e) V metalurgických procesech, 

f) K mineralogickým postupům, nebo 

g) K jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém 

použití vzniká technologické teplo.  

Zákona č. 458/2000 Sb. o energetice 

§ 72 

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem 
 
(1)  Smlouvou o dodávce plynu se zavazuje výrobce plynu nebo obchodník s plynem 

dodávat účastníkovi trhu s plynem plyn vymezený množstvím a časovým průběhem a 

účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit za něj cenu. Součástí smlouvy o dodávce 

plynu musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku. 



Příloha č. 3 III. 
Zdroj: Zákon č. 261/2007 Sb., Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška 524/2006 Sb. 

 

 

Smlouva o dodávce plynu se zákazníkem musí dále obsahovat 

a) výčet odběrných míst, 

b) způsob úhrady plateb za dodávku plynu, 

c) délku výpovědní doby, ne delší než 3 měsíce, jedná-li se o smlouvu na dobu 

neurčitou, se zákazníkem, jehož roční odběr plynu v jednom odběrném místě 

nepřesahuje 400 tis. m³, 

d) oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních 

povinností ze strany dodavatele nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou 

smluvních podmínek, 

e) způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek, 

f) dobu trvání smlouvy. 

 

(2) Smlouvou o připojení se zavazuje výrobce plynu, provozovatel přepravní soustavy 

nebo distribuční soustavy nebo podzemního zásobníku plynu připojit k jím 

provozovanému těžebnímu plynovodu, přepravní nebo distribuční soustavě nebo 

podzemnímu zásobníku plynu zařízení žadatele pro výrobu, distribuci plynu, podzemní 

uskladnění plynu nebo odběr plynu a zajistit požadovanou kapacitu a žadatel se zavazuje 

uhradit podíl na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí dále 

obsahovat technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění a termín a 

místo připojení zařízení. 

 

(3) Smlouvou o dopravě plynu těžebním plynovodem se zavazuje výrobce plynu dopravit 

pro jiného výrobce plynu, obchodníka s plynem nebo zákazníka sjednané množství plynu a 

výrobce plynu, obchodník s plynem nebo zákazník se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. 

Smlouva o dopravě plynu těžebním plynovodem musí dále obsahovat dobu trvání 

smlouvy, velikost kapacity, výčet předávacích míst, způsobu měření dopravovaného plynu 

a způsobu úhrady plateb za dopravu plynu. 

 

(4) Smlouvou o přepravě plynu se zavazuje provozovatel přepravní soustavy dopravit pro 

účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu sjednané 

množství plynu a tento účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická nebo právnická 



Příloha č. 3 IV. 
Zdroj: Zákon č. 261/2007 Sb., Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhláška 524/2006 Sb. 

 

 

osoba se zavazuje zaplatit za přepravu plynu regulovanou cenu za přepravu a související 

služby nebo cenu stanovenou na základě schváleného tržního způsobu stanovení ceny za 

mezinárodní přepravu plynu. Smlouva o přepravě plynu zákazníkům na území České 

republiky musí dále obsahovat příslušné náležitosti stanovené zákonem. 

 

(5) Smlouvou o distribuci plynu se zavazuje provozovatel distribuční soustavy zajistit na 

vlastní jméno a na vlastní účet přepravu plynu nebo v případě provozovatele distribuční 

soustavy nepřipojené přímo na přepravní soustavu distribuci plynu z distribuční soustavy 

připojené k přepravní soustavě, rezervovat distribuční kapacitu a dopravit pro účastníka 

trhu s plynem sjednané množství plynu a účastník trhu s plynem se zavazuje zaplatit cenu 

uplatněnou v souladu s cenovou regulací za distribuci plynu, přepravu plynu a související 

služby. Smlouva o distribuci plynu musí obsahovat příslušné náležitosti stanovené 

zákonem. 

 

(6) Smlouvou o uskladňování plynu se zavazuje provozovatel podzemního zásobníku 

plynu uskladnit pro účastníka trhu s plynem nebo zahraniční fyzickou či právnickou osobu 

dohodnuté množství plynu a účastník trhu s plynem nebo zahraniční fyzická či právnická 

osoba se zavazuje zaplatit za uskladnění dohodnutou cenu. Smlouva o uskladňování plynu 

musí obsahovat příslušné náležitosti stanovené zákonem. 

Vyhláška č. 524/2006 Sb. - o pravidlech pro organizování trhu 
s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek 

plynu (Energetický regulační úřad). 

§ 1 

(1) Tato vyhláška navazující na předpis Evropských společenství upravuje: 

 
a) pravidla pro organizování trhu s plynem, 
b) podmínky dodávek plynu pro konečné zákazníky, 
c) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.  

 

 

 



Příloha č. 4 I. 
Zdroj: Interní zdroje plynárenských společností RWE (www.cng.cz)  

 

 

Dopravní prostředky užívající stlačený zemní plyn  

 

 

 



Příloha č. 4 II. 
Zdroj: Interní zdroje plynárenských společností RWE (www.cng.cz)  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 
Zdroj: Interní zdroje plynárenských společností RWE (www.rwe.cz) 

 

 

 

Narušení plynovodů 

 

 

 

 

 

 

 



Zdroj: Interní zdroje plynáren
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Příloha č. 6 II. 
Zdroj: Interní zdroje plynárenských společností RWE (www.rwe.cz, www.setrimeenergii.cz, www. tzb-info.cz), 

Ceníky paliv od dodavatelů paliv a energií vyskytující se na trhu 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 
 

 

Ceny zemního plynu podle pásma spotřeby (2009) 

roční odběr v místě 
spotřeby 

cena distribuce bez DPH 
cena za odebraný zemní 
plyn a ostatní služby 
dodávky bez DPH 

celková konečná cena 
bez DPH 

celková konečná cena 
s DPH* 

pevná cena 
za odebraný 
zemní plyn 

stálý měsíční 
plat 
za kapacitu 

cena 
za odebraný 
zemní plyn 

stálý 
měsíční 
plat 

součet cen 
za odebraný 
zemní plyn 

součet 
stálých 
měs. platů 

součet cen 
za odebraný 
zemní plyn 

součet 
stálých 
měs. 
platů 

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

 

vařím do 1 890 0,36198 39,30 0,91560 6,17 1,27758 45,47 1,52032 54,11 

 

ohřívám vodu 
nad 1 890 do 9 450 

0,17279 59,20 0,76725 21,48 0,94004 80,68 1,11865 96,01 

 

topím 
nad 9 450 do 15 000 

0,13670 79,30 0,72672 103,47 0,86342 182,77 1,02747 217,50 

  nad 15 000 do 20 000 0,13670 96,60 0,72672 103,47 0,86342 200,07 1,02747 238,08 
  nad 20 000 do 25 000 0,13670 110,90 0,72672 103,47 0,86342 214,37 1,02747 255,10 
  nad 25 000 do 30 000  0,13670  125,00  0,72672  103,47  0,86342  228,47  1,02747  271,88 
  nad 30 000 do 35 000  0,13670  139,10  0,72672  103,47  0,86342  242,57  1,02747  288,66  
  nad 35 000 do 40 000  0,13670  153,40  0,72672  103,47  0,86342  256,87  1,02747  305,68 
  nad 40 000 do 45 000  0,13670  167,70  0,72672  103,47  0,86342  271,17  1,02747  322,69 
  nad 45 000 do 50 000  0,13670  182,40  0,72672  103,47  0,86342  285,87  1,02747  340,19 
  nad 50 000 do 55 000  0,13670  200,50  0,72672  103,47  0,86342  303,97  1,02747  361,72 
  nad 55 000 do 63 000  0,13670  210,60  0,72672  103,47  0,86342  314,07  1,02747  373,74 



Příloha č. 7 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena  

Ekologie 

Bezpečnost užívání  

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 I. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový nebo obytný dům    Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

 3 800 m³ (výše jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena       1 

Ekologie     3 

Bezpečnost užívání     2 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 II. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

rodinný dům - 4 200 m³, podnik  - 20 000 m³ (výše jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena       1      

Ekologie     2 

Bezpečnost užívání     3 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 III. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

45 m³ (výše jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena       1 

Ekologie     2 

Bezpečnost užívání     3 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 IV. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

6 500 – 7 000 m³ (výše je jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena       1 

Ekologie     2 

Bezpečnost užívání     3 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 V. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

nevím ani přibližnou výši 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena       1 

Ekologie     3 

Bezpečnost užívání     2 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 VI. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

600 – 800 m³, včetně užívání CNG (výše je jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena       1 

Ekologie     3 

Bezpečnost užívání     2 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 VII. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

300 000 – 350 000 m³ průmyslová výroba + CNG v dopravě (výše je jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena      1 

Ekologie    3 

Bezpečnost užívání    2 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne



Příloha č. 8 VIII. 
Zdroj: Vytvořeno autorem bakalářské práce 

 

 

Dotazník spokojenosti zákazníků RWE  

1. Druh subjektu 

Občan   Živnostník   Podnik   Ostatní 

2. Způsob využití 

Soukromé účely  Průmyslové účely  Ostatní 

3. Doba používání zemního plynu  

1 – 5 let     6 – 15 let 

16 – 25 let     26 a více let 

4. Místo bydliště nebo sídla firmy, organizace 

Město      Obec 

5. Druhy používaných plynových spotřebičů  

Plynový sporák   Průmyslové stroje  Plynový kotel  

 Dopravní prostředek  Plynové topidlo   Ostatní  

6. Užití zemního plynu 

Rodinný dům       Podnik 

Panelový dům      Obytný dům 

7. Roční spotřeba plynu 

60 – 80 m³ (výše je jen orientační) 

8. Změnili byste si způsob starého využití zdroje energie za variantu se zemním plynem 

s účastí státních nebo jiných dotací? 

ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

9. Myslíte si, že používání zemního plynu přispívá ke zlepšení životního prostředí? 

ano   nevím   možná    ne 

10. Upřednostňovali byste užívání zemního plynu při možnosti vybudování plynové 

přípojky? 

Ano    uvažoval/a bych o tom    ne 

11. Myslíte si, že je v současné době zemní plyn příliš drahý a nevyplatí se přecházet 

z jiného zdroje energie na tuto variantu? 

ano     nevím     ne 

12. Seřaďte následující kritéria používání zemního plynu dle důležitosti (1-3) 

Cena      1 

Ekologie    3 

Bezpečnost užívání    2 

13. Jste spokojen se službami svého dodavatele zemního plynu? 

ano     nevím     ne 


