
Příloha č. 1 ceníku č. 1/2018/ZP/MODOM/E.OND/Sleva 11 %

Ceník Sleva 11 % Ceník Sleva 11 %

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2,06 206,32 146 085,61 805,33 716,74 99 936,06 1 013,71 925,12 246 021,67
(2,49) (249,65) (176 763,59) (974,45) (867,26) (120 922,63) (1 226,59) (1 119,40) (297 686,22)
2,06 254,32 318,17 837,20 745,11 120,00 1 093,58 1 001,49 438,17

(2,49) (307,73) (384,99) (1 013,01) (901,58) (145,20) (1 323,23) (1 211,80) (530,19)
2,06 283,29 209,53 837,20 745,11 120,00 1 122,55 1 030,46 329,53

(2,49) (342,78) (253,53) (1 013,01) (901,58) (145,20) (1 358,29) (1 246,85) (398,73)
2,06 283,29 209,53 837,20 745,11 110,00 1 122,55 1 030,46 319,53

(2,49) (342,78) (253,53) (1 013,01) (901,58) (133,10) (1 358,29) (1 246,85) (386,63)
2,06 313,57 146,44 837,20 745,11 110,00 1 152,83 1 060,74 256,44

(2,49) (379,42) (177,19) (1 013,01) (901,58) (133,10) (1 394,92) (1 283,49) (310,29)
2,06 330,85 124,84 837,20 745,11 110,00 1 170,11 1 078,02 234,84

(2,49) (400,33) (151,06) (1 013,01) (901,58) (133,10) (1 415,83) (1 304,40) (284,16)
2,06 372,51 98,59 924,77 823,05 60,00 1 299,34 1 197,62 158,59

(2,49) (450,74) (119,29) (1 118,97) (995,88) (72,60) (1 572,20) (1 449,11) (191,89)
2,06 539,29 72,33 976,19 868,81 50,00 1 517,54 1 410,16 122,33

(2,49) (652,54) (87,52) (1 181,19) (1 051,26) (60,50) (1 836,22) (1 706,29) (148,02)
(Ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokrouhleny.)

* Pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu Crd.

Zákazník je do odběrného pásma zařazen dle výše svojí přepočtené roční spotřeby (PRS)

Celková cena za roční dodávku zemního plynu (ZP) se vypočítá:

Ceník dodávky zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., pro zákazníky

Topím hodně

Topím

Ohřívám vodu

Vařím

nad 15 do 25

nad 7,56 do 15

nad 1,89 do 7,56

do 1,89

x

x

x

x

x

x

x

v kategorii Maloodběratel a Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a. s.,

Platnost ceníku je od 1.1.2018.

xnad 63 do 630

Pevná cena za 
zúčtování

Cena ostatních služeb dodávky Celkové konečné ceny

Komoditní složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý měsíční 
plat

x x

Ceny služeb distribuční soustavy

Charakter 
odběru

Pevná roční 
cena za 

kapacitu *

Pro orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu lze využít následující vztah: 1m3 ≈ 10,62 kWh respektive 1 kWh ≈ 0,094 m3

Součet cen za odebrané 
množství

při využití produktu Sleva 11 % z komoditní složky ceny ostatních služeb dodávky.

x

x

x

x

x

x

x

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

- pro zákazníky s ročním odběrem do 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za stálý měsíční plat", kdy "cena za odebrané roční množství ZP" se vypočte jako součin odebraného ročního množství ZP v MWh a ceny ze
sloupce 11 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 7) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte jako součin počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce 13 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 9)

- pro zákazníky s ročním odběrem nad 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za kapacitu", kdy "cena za odebrané roční množství ZP" se vypočte jako součin odebraného ročního množství ZP v MWh a ceny ze sloupce
11 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 7) a "cena za kapacitu" se vypočte jako součin "roční kapacity" a ceny ze sloupce 12 (tato cena je součtem cen ze sloupců 4 a 8), přičemž "roční kapacita" se vypočte jako podíl přepočtené roční spotřeby dle
Přílohy č. 15 část B.bod 3. k vyhl. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem v platném znění (údaj naleznete ve svém vyúčtování) v tisících m3 a hodnoty 115 (hodnota stanovená Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v platném znění).

nad 45 do 63

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmu

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

nad 30 do 45

nad 25 do 30 x

x

x

x

x x

x

Stálý měsíční 
plat za 

přistavenou 
kapacitu
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