
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 

 

SLEVA 11 % 
 

ceník plynu pro kategorii 

MALOODBĚR/DOMÁCNOST 

 

Ceny platné od 1. 9. 2022 

Smlouva na dobu určitou 3 roky 

 

 

Distribuční území  
Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

 

 

     

 

 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 
 

OBCHODNÍ KANCELÁŘE  
Praha 1 

Jungmannova 31 
 

Praha 4 
U Plynárny 500 

 
 

Návštěvní hodiny obchodních kanceláří najdete na 
našich internetových stránkách. 

 
 
 
 

Zákaznická linka 267 175 333 

www.ppas.cz/kontakty 

Pohotovost plyn 1239 

callcentrum@ppas.cz 

 
Kontakt na Vašeho obchodního zástupce 

 
 
 
 

 

 

 

 

Chyby tisku vyhrazeny. 
 

 

 

 

 

 

SLEVA 11 % 

 
Po dobu 3 let Vám garantujeme slevu 11 % 
z komoditní složky základního ceníku. 
 
Zákazníci kategorie maloodběratel jsou fyzické 
osoby, kterým je dodáván plyn pro podnikatelské 
účely nebo právnické osoby. Jejich roční odběr nesmí 
převýšit 630 MWh. 

Zákazníci kategorie domácnost jsou fyzické osoby 
odebírající zemní plyn k uspokojování své osobní 
potřeby a osobní potřeby členů své domácnosti. 

 
Cena za dodávku plynu se skládá z 

 ceny za odebraný plyn 
 stálého měsíčního platu za odběrné místo 

Jedná se o část ceny plynu, kterou můžeme jako 
dodavatel plynu ovlivnit. 
 
Cena za související služby a daně se skládá z  

 pevné ceny za distribuci plynu  
 ceny za služby operátora trhu 
 stálého měsíčního platu za přistavenou 

kapacitu  
 daně z plynu (zákazníci kategorie 

„domácnost“ jsou od této daně osvobozeni, 
dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb.) 

 DPH (dle účinných právních předpisů) 
Jedná se o část ceny plynu, kterou nemůžeme 
ovlivnit. Ceny za související služby v plynárenství 
stanovuje ERÚ, daně jsou stanovené zákonem. 
 
Podrobnosti naleznete na druhé straně ceníku.  

 

 

PLYN 



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

2,04 130,10 121 334,70 3 500,00 3 115,00 99 936,06 3 632,14 3 247,14 221 270,76

(2,47) (157,42) (146 814,99) (4 235,00) (3 769,15) (120 922,63) (4 394,89) (3 929,04) (267 737,62)

2,04 181,78 256,10 3 500,00 3 115,00 120,00 3 683,82 3 298,82 376,10

(2,47) (219,95) (309,88) (4 235,00) (3 769,15) (145,20) (4 457,42) (3 991,57) (455,08)

2,04 192,52 222,44 3 500,00 3 115,00 120,00 3 694,56 3 309,56 342,44

(2,47) (232,95) (269,15) (4 235,00) (3 769,15) (145,20) (4 470,42) (4 004,57) (414,35)

2,04 235,22 137,14 3 500,00 3 115,00 120,00 3 737,26 3 352,26 257,14

(2,47) (284,62) (165,94) (4 235,00) (3 769,15) (145,20) (4 522,08) (4 056,23) (311,14)

2,04 253,44 116,57 3 500,00 3 115,00 120,00 3 755,48 3 370,48 236,57

(2,47) (306,66) (141,05) (4 235,00) (3 769,15) (145,20) (4 544,13) (4 078,28) (286,25)

2,04 278,70 101,76 3 500,00 3 115,00 80,00 3 780,74 3 395,74 181,76

(2,47) (337,23) (123,13) (4 235,00) (3 769,15) (96,80) (4 574,70) (4 108,85) (219,93)

2,04 465,06 72,69 3 500,00 3 115,00 80,00 3 967,10 3 582,10 152,69

(2,47) (562,72) (87,95) (4 235,00) (3 769,15) (96,80) (4 800,19) (4 334,34) (184,75)

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

Ceny služeb distribuční soustavy

Charakter 
odběru

Roční odběr v odběrném 
místě v pásmu

Pevná cena za 
distribuovaný 

plyn

Pevná roční 
cena za 

kapacitu *

Stálý měsíční 
plat za 

přistavenou 
kapacitu

nad 63 do 630

nad 45 do 63

nad 25 do 45

nad 15 do 25

x

Součet cen za odebrané 
množství

x

x

x

- 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).

xdo 1,89 xxVařím

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

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

v kategorii Maloodběratel a Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě Pražská plynárenská Distribuce, a. s.,

Platnost ceníku je od 1.9.2022.

x

Kapacitní 
složka ceny

Stálý měsíční 
plat

Součet cen za 
kapacitu

x

x

x

Komoditní složka ceny

Cena ostatních služeb dodávky

x

Celkové konečné ceny

Topím hodně

Součet cen za 
stálý měsíční 

plat

Topím

Ohřívám vodu

Pevná cena za 
zúčtování

x

x

nad 7,56 do 15

x

nad 1,89 do 7,56

x

x

x

x

x

x
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