
Příloha č. 1 ceníku č. 2/2016/ZP/MODOM při využití produktu „Sleva pro rodiny s malými dětmi“

Ceník Cena pro Rodiny s malými 
dětmi - sleva 65 Kč/MWh Ceník Cena pro Rodiny s malými 

dětmi - sleva 65 Kč/MWh
Kapacitní 

složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

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

nad 63 do 630 2,62 111,00 121 260,52 x 805,33 740,33 99 936,06 x 918,95 853,95 221 196,58 x
nad 45 do 63 2,62 147,84 x 231,62 x 987,66 922,66 x 351,62
nad 30 do 45 2,62 x x 996,95 931,95 x 316,77
nad 25 do 30 2,62 x x 996,95 931,95 x 306,77
nad 15 do 25 2,62 195,72 x 116,37 x 1 035,54 970,54 x 226,37

nad 7,56 do 15 2,62 206,37 x 103,06 x 1 046,19 981,19 x 213,06
nad 1,89 do 7,56 2,62 227,72 x 89,61 924,77 859,77 x 60,00 1 155,11 1 090,11 x 149,61

do 1,89 2,62 396,17 x 63,08 976,19 911,19 x 50,00 1 374,98 1 309,98 x 113,08

OTE - Operátor trhu

Bližší podmínky programu najdete zde:

http://www.ppas.cz/akce-a-bonusy/sleva-pro-rodiny-s-malymi-detmi-s-jednim-rodicem-pobirajicim-penezitou-pomoc-v-materstvi-n

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 11 (dle příslušného odběrného pásma) RS = roční odběr v daném odběrném místě v tis. m³

měsíční platby (počet měsíců x cena ze sloupce 13) RPkap = roční platba za kapacitu v Kč

nebo v případě pásma nad 63 MWh ročně dle vypočtené kapacity x cena ze sloupce 12 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 (11) jako součet sloupců 2 + 3 + 7

výše měsíčních platů (13) jako součet sloupců 5 + 9

cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu (12) jako součet sloupců 4 + 8

Přehled cen při využití produktu pro Rodiny s malými dětmi
sleva ve výši 65 Kč/MWh z komoditní složky ceny ostatních služeb dodávky

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

v kategorii Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce, a. s., při využití produktu pro Rodiny s malými dětmi.

Platnost od 1.5.2016. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Dvousložková cena služby distribuční soustavy       Cena dodávky celkem

Dvousložková cena

Cena ostatních služeb dodávky

Stálý měsíční 
plat za 

přistavenou 
kapacitu

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 
pevnou distribuční 

kapacitu Crd

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmuKategorie 

zákazníků

Komoditní složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

Pevná cena za 
zúčtování

837,20
Domácnost

772,20

120,00

110,00

157,13 196,77



Příloha č. 1 ceníku č. 2/2016/ZP/MODOM při využití produktu „Sleva pro rodiny s malými dětmi“

Ceník Cena pro Rodiny s malými 
dětmi - sleva 65 Kč/MWh Ceník Cena pro Rodiny s malými 

dětmi - sleva 65 Kč/MWh
Kapacitní 

složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

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

nad 63 do 630 3,17 134,31 146 725,23 x 974,45 895,80 120 922,63 x 1 111,93 1 033,28 267 647,86 x
nad 45 do 63 3,17 178,89 x 280,26 x 1 195,07 1 116,42 x 425,46
nad 30 do 45 3,17 x x 1 206,31 1 127,66 x 383,29
nad 25 do 30 3,17 x x 1 206,31 1 127,66 x 371,19
nad 15 do 25 3,17 236,82 x 140,81 x 1 253,00 1 174,35 x 273,91

nad 7,56 do 15 3,17 249,71 x 124,70 x 1 265,89 1 187,24 x 257,80
nad 1,89 do 7,56 3,17 275,54 x 108,43 1 118,97 1 040,32 x 72,60 1 397,68 1 319,03 x 181,03

do 1,89 3,17 479,37 x 76,33 1 181,19 1 102,54 x 60,50 1 663,73 1 585,08 x 136,83

OTE - Operátor trhu

Ceny včetně DPH 21 % jsou orientační

Bližší podmínky programu najdete zde:

http://www.ppas.cz/akce-a-bonusy/sleva-pro-rodiny-s-malymi-detmi-s-jednim-rodicem-pobirajicim-penezitou-pomoc-v-materstvi-n

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 11 (dle příslušného odběrného pásma) RS = roční odběr v daném odběrném místě v tis. m³

měsíční platby (počet měsíců x cena ze sloupce 13) RPkap = roční platba za kapacitu v Kč

nebo v případě pásma nad 63 MWh ročně dle vypočtené kapacity x cena ze sloupce 12 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 (11) jako součet sloupců 2 + 3 + 7

výše měsíčních platů (13) jako součet sloupců 5 + 9

cena za denní rezervovanou pevnou kapacitu (12) jako součet sloupců 4 + 8

Přehled cen při využití produktu pro Rodiny s malými dětmi
sleva ve výši 65 Kč/MWh z komoditní složky ceny ostatních služeb dodávky

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

v kategorii Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce, a. s., při využití produktu pro Rodiny s malými dětmi.

Platnost od 1.5.2016. Ceny jsou uváděny včetně DPH 21 %.

Dvousložková cena služby distribuční soustavy       Cena ostatních služeb dodávky Cena dodávky celkem

Komoditní složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

Dvousložková cena

Kategorie 
zákazníků

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

Pevná cena za 
zúčtování

Domácnost
1 013,01 934,36

145,20

133,10

190,13 238,09


