
CENÍK DODÁVKY PLYNU PLYN STANDARD na neurčito Platnost cen za dodávku plynu od 1.3.2021

Maloodběr a Domácnost Distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Doba neurčitá

Roční odběr v odběrném místě 

v pásmu od - do (včetně)

Pevná cena za 

distribuovaný 

plyn

Pevná roční 

cena za kapacitu 

*

Stálý měsíční

plat za 

přistavenou 

kapacitu

Kapacitní složka 

ceny

Součet cen za 

odebrané 

množství ZP bez 

DPH

Součet cen za 

kapacitu

Součet cen za 

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/m
3 Kč/měsíc Kč/MWh

Kc/MWh     

s DPH
Kč/m

3 Kč/měsíc
Kč/MWh           

s DPH
Kč/MWh Kč/m

3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/m
3 Kč/měsíc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11

Topím hodně nad 63 do 630 2,44 125,72 108,76 - 706 (854,26) 99,99 - - 834,16 208,75 - (1009,33) (252,59) -

nad 45 do 63 2,44 169,20 - 242,86 706 (854,26) - 199 (240,79) 877,64 - 441,86 (1061,94) - (534,65)

nad 30 do 45 2,44 177,89 - 215,02 706 (854,26) - 199 (240,79) 886,33 - 414,02 (1072,46) - (500,96)

nad 25 do 30 2,44 177,89 - 215,02 706 (854,26) - 199 (240,79) 886,33 - 414,02 (1072,46) - (500,96)

nad 15 do 25 2,44 222,60 - 124,52 706 (854,26) - 199 (240,79) 931,04 - 323,52 (1126,56) - (391,46)

nad 7,56 do 15 2,44 234,19 - 111,62 706 (854,26) - 199 (240,79) 942,63 - 310,62 (1140,58) - (375,85)

Ohřívám vodu nad 1,89 do 7,56 2,44 262,18 - 94,79 706 (854,26) - 199 (240,79) 970,62 - 293,79 (1 174,45) - (355,49)

Vařím 0 - 1,89 2,44 432,80 - 68,12 736 (890,56) - 199 (240,79) 1 171,24 - 267,12 (1 417,20) - (323,22)

Platnost cen za regulované položky od 1. 1. 2021

Kontakt: 

ALPIQ ENERGY SE, Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

e: info@alpiq-energy.cz

w: www.alpiq-energy.cz

t : 246034555

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 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 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). Chyby v tisku vyhrazeny

Pro zákazníky s ročním odběrem nad 63 MWh - jako součet "ceny za odebrané roční množství ZP" a "ceny za kapacitu" 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 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) a "cena za stálý měsíční plat" se vypočte jakou součin počtu měsíců v kalendářním roce (12) a ceny ze sloupce 11 ( tato cena je součtem cen ze sloupců 5 a 8)

Pro orientační přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu lze využít následující vztah: 1m3 ≈ 10,62 kWh respektive 1 kWh ≈ 0,094 m3. Daň z plynu ve výši 30,60 Kč/MWh bez DPH se připočítává k celkové ceně za plyn, pokud odběratel nemá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně dle zákona č. 261/2007 Sb.; zákazníci kategorie 

domácnost jsou od placení daně ze zemního plynu osvobozeni.

 

Pevná cena za 

zúčtování bez 

DPH

Ceny služeb distribuční soustavy Ceny ostatních služeb dodávky Celkové konečné ceny bez DPH Celkové konečné ceny s DPH

Charakter 

odběru

Komoditní složka ceny Stálý měsíční plat

Topím


