
Cena za 
služby OTE

Ceník Bez kapacitní 
složky

Komoditní 
složka ceny Ceník Bez kapacitní 

složky
Stálý 

měsíční plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 v Kč Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/tis.m3 Kč/měsíc Ceník Kč/tis.m3 Kč/tis.m3 Kč/měsíc
Domácnost nad 63 do 630 2,16 171,49 117 952,78 x 865,95 99 936,06 0,00 x 1 039,60 217 888,84 117 952,78 x

OTE - Operátor trhu

Bližší podmínky programu najdete zde:

http://www.ppas.cz/akce-bonusy/bez-kapacitni-slozky-ceny-plyn

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

v kategorii Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě Quantum, a. s., při využití produktu bez kapacitní složky ceny.

Platnost od 1.1.2013. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Přehled cen při využití produktu pro Domácnosti bez kapacitní složky ceny

Dvousložková cena za distribuci              Cena dodávky celkem

Dvousložková cena

Cena ostatních služeb dodávky

Stálý 
měsíční plat 

za 
přistavenou 

kapacitu

Pevná cena 
za 

zúčtování

Pevná cena 
za odebraný 

plyn

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 
pevnou distribuční 

kapacitu Crd

Roční odběr v odběrném místě v 
pásmu                              nad  doKategorie 

zákazníků

Stálý 
měsíční plat

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní složka ceny



Cena za 
služby OTE

Ceník Bez kapacitní 
složky

Komoditní 
složka ceny Ceník Bez kapacitní 

složky
Stálý 

měsíční plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 v Kč Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/tis.m3 Kč/měsíc Ceník Kč/tis.m3 Kč/tis.m3 Kč/měsíc
Domácnost nad 63 do 630 2,61 207,50 142 722,86 x 1 047,80 120 922,63 0,00 x 1 257,92 263 645,50 142 722,86 x

OTE - Operátor trhu

Ceny včetně DPH 21 % jsou orientační

Bližší podmínky programu najdete zde:

http://www.ppas.cz/akce-bonusy/bez-kapacitni-slozky-ceny-plyn

Přehled cen při využití produktu pro Domácnosti bez kapacitní složky ceny

Dvousložková cena za distribuci              Cena ostatních služeb dodávky Cena dodávky celkem

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

v kategorii Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě Quantum, a. s., při využití produktu bez kapacitní složky ceny.

Platnost od 1.1.2013. Ceny jsou uváděny včetně DPH 21 %.
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