
Příloha č. 1 ceníku č. 1/2017/ZP/DOM/Quantum/Senior+

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmu

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční 
cena za 

kapacitu *

Stálý měsíční 
plat za 

přistavenou 
kapacitu

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý měsíční 
plat

Součet cen za 
odebrané 

množství ZP

Součet cen za 
kapacitu

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

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

2,40 165,19 142 673,39 680,00 0,00 847,59 142 673,39
(2,90) (199,88) (172 634,80) (822,80) (0,00) (1 025,58) (172 634,80)
2,40 186,01 406,35 705,00 99,00 893,41 505,35

(2,90) (225,07) (491,68) (853,05) (119,79) (1 081,03) (611,47)
2,40 217,43 248,41 705,00 99,00 924,83 347,41

(2,90) (263,09) (300,58) (853,05) (119,79) (1 119,04) (420,37)
2,40 244,87 170,70 705,00 99,00 952,27 269,70

(2,90) (296,29) (206,55) (853,05) (119,79) (1 152,25) (326,34)
2,40 264,89 132,53 705,00 99,00 972,29 231,53

(2,90) (320,52) (160,36) (853,05) (119,79) (1 176,47) (280,15)
2,40 287,27 112,01 765,00 41,00 1 054,67 153,01

(2,90) (347,60) (135,53) (925,65) (49,61) (1 276,15) (185,14)
2,40 497,36 70,97 765,00 29,00 1 264,76 99,97

(2,90) (601,81) (85,87) (925,65) (35,09) (1 530,36) (120,96)
(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:

- pro zákazníky s ročním odběrem nad 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" v MWh 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 9 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 6) a "cena za kapacitu" se vypočte jako součin "roční kapacity" a ceny ze sloupce 10 (tato cena je součtem cen ze sloupců 4 a
7), 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).

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

Topím hodně

Topím

Ohřívám vodu

Vařím

- pro zákazníky s ročním odběrem do 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" v MWh 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 9 (tato cena je součtem cen ze sloupců 2, 3 a 6) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte jako součin počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce
11 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 8)

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

při využití produktu Senior+.

Pevná cena za 
zúčtování

Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Celkové konečné ceny 

Charakter 
odběru

Platnost ceníku je od 1.1.2017.

v kategorii Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě Quantum, a. s.,

x

nad 45 do 63 x x x

nad 63 do 630 x x

x

nad 15 do 25 x x x

nad 25 do 45 x x

x

nad 7,56 do 15 x x x

nad 1,89 do 7,56 x x x

do 1,89 x x


