
Distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Produkt

Roční odběr v odběrném místě  
v MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný zemní plyn Celková konečná cena

Cena 
za distribuovaný 

plyn

Stálý 
měsíční plat 
za kapacitu

Cena za služby  
operátora trhu

Cena 
za odebraný plyn

Stálý 
měsíční plat

Cena 
za odebraný plyn

Stálý 
měsíční plat

Nad Do Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

1 2 3 4 5 6 7

Vařím
 

1,89
432,80 68,12 2,44 690,00 59,00 1125,24 127,12

(523,69) (82,43) (2,95) (834,90) (71,39) (1361,54) (153,82)

Ohřívám vodu 1,89 7,56
262,18 94,79 2,44 690,00 59,00 954,62 153,79

(317,24) (114,70) (2,95) (834,90) (71,39) (1155,09) (186,09)

Topím

7,56 15
234,19 111,62 2,44 690,00 159,00 926,63 270,62

(283,37) (135,06) (2,95) (834,90) (192,39) (1121,22) (327,45)

15 25
222,60 124,52 2,44 690,00 159,00 915,04 283,52

(269,35) (150,67) (2,95) (834,90) (192,39) (1107,20) (343,06)

25 45
177,89 215,02 2,44 690,00 159,00 870,33 374,02

(215,25) (260,17) (2,95) (834,90) (192,39) (1053,10) (452,56)

45 63
169,20 242,86 2,44 690,00 159,00 861,64 401,86

(204,73) (293,86) (2,95) (834,90) (192,39) (1042,58) (486,25)

PRO DOMÁCNOST

Ceník platný od 
1. 1. 2021

Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn:
a) stálé platby = 12 × ( sloupec 7)
b) platba za zemni plyn  = roční spotřeba v MWh × (sloupec 6)
c) daň ze zemního plynu = roční spotřeba v MWh × 30,6 Kč/MWh - pouze u podnikatelů
Roční platba celkem pro spotřebu (0-63 MWh/rok) = a + b

Cena za distribuci a ostatní regulované platby
V tomto ceníku najdete jak cenu za odebraný zemní plyn tak i ceny za regulované platby, jejichž výši určuje  Energetický 
regulační úřad (ERÚ). Tuto položku nemůže dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit. 

Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Změny cen 
vyvolané obecně závazným právním předpisem nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu 
tohoto ceníku. Sazba DPH činí 21 %, její výše se právními předpisy může měnit, a proto jsou konečné ceny s DPH 
orientační. Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.  

Upřesnění produktu „Zemní plyn s asistencí 2“
Konkrétní podmínky produktu „Zemní plyn s asistencí 2“ jsou uvedeny v dokumentu „Popis produktu - Zemní plyn 
s asistencí“ včetně jeho příloh, který je součástí smluvní dokumentace a se kterým budete mít možnost se seznámit 
před podpisem smluvní dokumentace. 

PRODUKT: ZEMNÍ PLYN S ASISTENCÍ 2
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