
Příloha č. 1 ceníku č. 1/2016/ZP/MODOM/Simple

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmu

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 
pevnou distribuční 

kapacitu Crd

Stálý měsíční 
plat za 

přistavenou 
kapacitu

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

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

nad 63 do 630 2,62 120,73 113 387,80 x 99 936,06 x 836,35 213 323,86 x
nad 45 do 63 2,62 138,76 x 316,40 x 854,38 x 499,40
nad 25 do 45 2,62 171,05 x 195,33 x 886,67 x 378,33
nad 15 do 25 2,62 198,23 x 138,70 x 913,85 x 321,70

nad 7,56 do 15 2,62 217,23 x 114,94 x 932,85 x 297,94
nad 1,89 do 7,56 2,62 241,27 x 99,80 x 43,00 956,89 x 142,80

do 1,89 2,62 442,39 x 68,12 x 23,00 1 158,01 x 91,12

OTE - Operátor trhu

Zákazník je do odběrného pásma zařazen dle výše svojí přepočtené roční spotřeby Vysvětlivky

Celková roční platba za zemní plyn je součtem: RK = roční kapacita

množství odebraného zemního plynu x cena ze sloupce 9 (dle příslušného odběrného pásma) RS = roční odběr v daném odběrném místě v tis. m³

měsíční platby (počet měsíců x cena ze sloupce 11) RPkap = roční platba za kapacitu v Kč

nebo v případě pásma nad 63 MWh ročně dle vypočtené kapacity x cena ze sloupce 10 Ckap = cena kapacity ze sloupce 10

Platba za kapacitu se vypočte dle vzorečku: RPkap = Ckap x RK MWh = megawatthodina (1MWh = 1000 kWh)

RK = RS/115 Orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu: 1m3 ≈ 10,55 kWh

Celková jednotková cena se vypočítá:

cena za spotřebu zemního plynu v MWh (9) jako součet sloupců 2 + 3 + 6

výše měsíčních platů (11) jako součet sloupců 5 + 8

cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu (10) jako součet sloupců 4 + 7

713,00

Pevná cena za 
zúčtování

Přehled cen při využití produktu Simple

Maloodběr a 
Domácnost

Přehled jednotlivých složek ceny zemního plynu platných pro zákazníky Pražské plynárenské, a. s.,

Produkt Simple.

Platnost ceníku je od 6.9.2016. Ceny jsou uváděny bez DPH 21 %.

Dvousložková cena

Cena dodávky celkemCena ostatních služeb dodávkyDvousložková cena služby distribuční soustavy      

Kategorie 
zákazníků

Ceny bez DPH

v kategorii Maloodběr a Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě RWE GasNet, s. r. o.

183,00



Příloha č. 1 ceníku č. 1/2016/ZP/MODOM/Simple

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmu

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 
pevnou distribuční 

kapacitu Crd

Stálý měsíční 
plat za 

přistavenou 
kapacitu

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

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

nad 63 do 630 3,17 146,08 137 199,24 x 120 922,63 x 1 011,98 258 121,87 x
nad 45 do 63 3,17 167,90 x 382,84 x 1 033,80 x 604,27
nad 25 do 45 3,17 206,97 x 236,35 x 1 072,87 x 457,78
nad 15 do 25 3,17 239,86 x 167,83 x 1 105,76 x 389,26

nad 7,56 do 15 3,17 262,85 x 139,08 x 1 128,75 x 360,51
nad 1,89 do 7,56 3,17 291,94 x 120,76 x 52,03 1 157,84 x 172,79

do 1,89 3,17 535,29 x 82,43 x 27,83 1 401,19 x 110,26

OTE - Operátor trhu

* Ceny včetně DPH jsou orientační  

Zákazník je do odběrného pásma zařazen dle výše svojí přepočtené roční spotřeby Vysvětlivky

Celková roční platba za zemní plyn je součtem: RK = roční kapacita

množství odebraného zemního plynu x cena ze sloupce 9 (dle příslušného odběrného pásma) RS = roční odběr v daném odběrném místě v tis. m³

měsíční platby (počet měsíců x cena ze sloupce 11) RPkap = roční platba za kapacitu v Kč

nebo v případě pásma nad 63 MWh ročně dle vypočtené kapacity x cena ze sloupce 10 Ckap = cena kapacity ze sloupce 10

Platba za kapacitu se vypočte dle vzorečku: RPkap = Ckap x RK MWh = megawatthodina (1MWh = 1000 kWh)

RK = RS/115 Orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu: 1m3 ≈ 10,55 kWh

Celková jednotková cena se vypočítá:

cena za spotřebu zemního plynu v MWh (9) jako součet sloupců 2 + 3 + 6

výše měsíčních platů (11) jako součet sloupců 5 + 8

cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu (10) jako součet sloupců 4 + 7

862,73Maloodběr a 
Domácnost

221,43

Přehled cen při využití produktu Simple

v kategorii Maloodběr a Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě RWE GasNet, s. r. o.

Produkt Simple.

Platnost ceníku je od 6.9.2016. Ceny jsou uváděny včetně DPH 21 %.

Kategorie 
zákazníků

Dvousložková cena

Přehled jednotlivých složek ceny zemního plynu platných pro zákazníky Pražské plynárenské, a. s.,

Ceny včetně DPH * Dvousložková cena služby distribuční soustavy      Cena ostatních služeb dodávky Cena dodávky celkem*

Pevná cena za 
zúčtování


