
PRODUKT: NA JISTOTU ŘÍJEN 2021

Distribuční oblast Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

PRO PODNIKATELE

Ceník platný od 
1. 10. 2021

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 1199,00 60,00 1634,24 128,12
(523,69) (82,43) (2,95) (1450,79) (72,60) (1977,43) (155,03)

Ohřívám vodu 1,89 7,56 262,18 94,79 2,44 1199,00 99,00 1463,62 193,79
(317,24) (114,70) (2,95) (1450,79) (119,79) (1770,98) (234,49)

Topím

7,56 15 234,19 111,62 2,44 1199,00 219,00 1435,63 330,62
(283,37) (135,06) (2,95) (1450,79) (264,99) (1737,11) (400,05)

15 25 222,60 124,52 2,44 1199,00 219,00 1424,04 343,52
(269,35) (150,67) (2,95) (1450,79) (264,99) (1723,09) (415,66)

25 45 177,89 215,02 2,44 1199,00 219,00 1379,33 434,02
(215,25) (260,17) (2,95) (1450,79) (264,99) (1668,99) (525,16)

45 63 169,20 242,86 2,44 1199,00 219,00 1370,64 461,86
(204,73) (293,86) (2,95) (1450,79) (264,99) (1658,47) (558,85)

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/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

Topím  hodně 63 630 125,72 108,76 2,44 1199,00 219,00 1327,16 219,00
(152,12) (131,60) (2,95) (1450,79) (264,99) (1605,86) (264,99)

Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn:
a) stálé platby = 12 × ( sloupec 7)
b) platba za m3 = roční spotřeba v m3/115 × (sloupec 2)
c) platba za zemni plyn  = roční spotřeba v MWh × (sloupec 6)
d) 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 + c + d
Roční platba celkem pro spotřebu (63-630 MWh/rok) = a + b + c + d

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 „Na jistotu“
Tento produkt je vhodný pro zákazníky, kteří preferují vždy výhodnou cenu. Zákazník tedy získá nákladovou stabilitu firmy 
po celé smluvní časové období. Smlouva je uzavírána na 12, 24 nebo 36 měsíců. Zákazník s produktem „Na jistotu“ eliminuje 
cenové nárůsty i poklesy na energetickém trhu tím, že má Garantovanou fixní cenu, která se nemění.
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