
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
Sloupec číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Domácnost nad 63 do 630 2,13 112,46 88 223,94 x 865,95 99 936,06 0,00 x 980,54 188 160,00 88 223,94 x

OTE - Operátor trhu

Bližší podmínky programu najdete zde:

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

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 10 (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 (10) jako součet sloupců 2 + 3 + 6

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

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

Roční odběr v odběrném místě v 
pásmu                              nad  doKategorie 

zákazníků

Stálý 
měsíční plat

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní složka ceny 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

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 bez kapacitní složky ceny.

Platnost od 1.1.2014. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Přehled cen při využití produktu pro Domácnosti bez kapacitní složky ceny

Dvousložková cena za distribuci              Cena dodávky celkem



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
Sloupec číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Domácnost nad 63 do 630 2,58 136,08 106 750,97 x 1 047,80 120 922,63 0,00 x 1 186,45 227 673,60 106 750,97 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

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 10 (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 (10) jako součet sloupců 2 + 3 + 6

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

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

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 Pražské plynárenské Distribuce, a. s., při využití produktu bez kapacitní složky ceny.

Platnost od 1.1.2014. Ceny jsou uváděny včetně DPH 21 %.

Přehled cen při využití produktu pro Domácnosti bez kapacitní složky ceny

Dvousložková cena za distribuci              Cena ostatních služeb dodávky

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní složka ceny

Stálý 
měsíční plat

Dvousložková cena

Kategorie 
zákazníků

Roční odběr v odběrném místě v 
pásmu                              nad  do

Pevná cena 
za 

zúčtování

Pevná cena 
za odebraný 

plyn

Pevná roční cena za 
denní rezervovanou 
pevnou distribuční 

kapacitu Crd

Stálý 
měsíční plat 

za 
přistavenou 

kapacitu


