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Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s.,  
platné od 1. ledna 2013 

 

Tyto prodejní ceny jsou platné pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa 
souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem (dále jen 
zákazník), jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě a kteří odebírají zemní 
plyn (dále jen plyn) od Pražské plynárenské, a. s., pokud nemají sjednánu individuální cenu.  

Podmínky dodávek plynu zákazníkům jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů, v platném znění, (dále jen energetický zákon) a příslušnými platnými 
prováděcími předpisy.  

Tyto ceny a podmínky dodávek plynu platí mezi Pražskou plynárenskou, a. s., a zákazníky s 
uzavřenou smlouvou o sdružených službách dodávky a odběru plynu nebo jinou smlouvou na 
dodávku plynu, která je ve smyslu energetického zákona za takovou smlouvu považována 
(dále jen smlouva), a kde jsou uvedeny i ostatní podmínky dodávky. Tyto ceny a podmínky 
dodávek neplatí pro zákazníky, do jejichž odběrného nebo předacího místa dodává plyn více 
dodavatelů. 

Pro tento ceník platí: 

 Jednotkou množství se rozumí 1 kWh dodané energie (1 MWh = 1 000 kWh).  

 Účtované množství dodané energie v kWh se stanoví součinem objemu plynu 
vyjádřeného v m3 při teplotě 15 °C, absolutním tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti φ = 0 
(tzv. suchý plyn) a skutečně dosažené hodnoty spalného tepla v kWh/m3 podle zvláštního 
právního předpisu1).  

 Pro stanovení výše dodávky plynu v jednotlivých kalendářních měsících za odečtové 
období pro odběrná místa zákazníků v kategorii maloodběratel a domácnost se v souladu 
s ustanovením §56 odst.3   vyhlášky 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem v platném 
znění použije rozdělení měsíčních dodávek podle přepočteného typového diagramu 
dodávky. 

 Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty 
kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané 
kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. 

 Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na 
dvě platná desetinná místa. 

 Ceny uvedené v tomto ceníku jsou stanoveny bez daně z plynu. Daň z plynu ve smyslu 
zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v platném znění, bude k cenám 
uvedeným v tomto ceníku připočítávána dle platné legislativy. 

 Ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez cen za distribuci a služby OTE, jejichž výše je 
stanovena v platném Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

 Odběrným místem se rozumí odběrné místo zákazníka nebo předací místo souběžného 
držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem. 

 

 

                                                 
1)   Vyhláška č. 108/2011 Sb. o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,  
     neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci  
     plynu.
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Cena dodávky plynu 

1. Pro dodávky plynu od Pražské plynárenské, a. s., zákazníkům platí ceny dodávky složené 
z ceny za distribuci podle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
pro příslušného provozovatele distribuční soustavy podle místa připojení zákazníka, ceny 
za služby OTE  podle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a 
ceny ostatních služeb dodávky uvedených v těchto tabulkách:   

Pražská plynárenská, a.s. 

Cena ostatních služeb dodávky bez 
DPH 

Komoditní
 složka 
 ceny 

Kapacitní 
 složka 
 ceny 

Stálý 
 měsíční 

 plat 

Kategorie 
zákazníků 

Roční odběr 
v odběrném místě 
v pásmu nad – do 

MWh/rok Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc 

Maloodběratel 
a domácnost 

nad 63 do 630    865,95 99 936,06 - 
nad 30 do 63    910,00 - 120,00 

nad 7,56 do 30    910,00 - 110,00 
nad 1,89 do 7,56 1 201,00 -   60,00 

do 1,89 1 457,00 -   50,00 
Ceny platné od 1.1.2013  

Pražská plynárenská, a.s. 

Cena ostatních služeb dodávky včetně 
DPH 21 % 

Komoditní
 složka 
 ceny 

Kapacitní 
 složka 
 ceny 

Stálý 
 měsíční 

 plat 

Kategorie 
zákazníků 

Roční odběr 
v odběrném místě 
v pásmu nad – do 

MWh/rok Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc 

Maloodběratel 
a domácnost 

nad 63 do 630 1 047,80 120 922,63 - 
nad 30 do 63 1 101,10 - 145,20 

nad 7,56 do 30 1 101,10 - 133,10 
nad 1,89 do 7,56 1 453,21 -   72,60 

do 1,89 1 762,97 -   60,50 
Ceny platné od 1.1.2013. Ceny včetně DPH jsou pouze orientační.  

 

     Pozn.: Zákazníci mohou využít nabídku produktů, slev a bonusů. Bližší informace získáte 
v obchodních kancelářích nebo na www.ppas.cz 

Přehled cen dodávky včetně ceny za distribuci a za služby OTE pro zákazníky    
připojené k distribuční soustavě SMP Net, s.r.o.,  je uveden v Příloze č. 1 tohoto ceníku. 

2. Za odběrné místo s charakterem odběru L se považuje odběrné místo, ve kterém bylo 
v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2012 odebráno méně než 60 % ročního odběru 
roku 2012 a zároveň je poměr ročního odběru plynu v roce 2012 a maximální denní 
sjednané distribuční kapacity pro dané odběrné místo v roce 2012  větší než dvacet, pokud 
není ve smlouvě sjednáno jinak. 
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3. Za odběrné místo s charakterem odběru Z1 se považuje odběrné místo, ve kterém bylo 
v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2012 odebráno 60 % a více a méně než 75 % 
ročního odběru roku 2012 a zároveň je poměr ročního odběru plynu v roce 2012 a 
maximální denní sjednané distribuční kapacity pro dané odběrné místo v roce 2012 větší 
než dvacet, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. 

4. Za odběrné místo s charakterem odběru Z2 se považuje odběrné místo, ve kterém bylo 
v součtu za první a čtvrté čtvrtletí roku 2012 odebráno 75 % a více ročního odběru roku 
2012, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak. Za odběrné místo s charakterem odběru Z2 
se dále považuje odběrné místo, ve kterém je poměr ročního odběru plynu v roce 2012 a 
maximální denní sjednané distribuční kapacity pro dané odběrné místo v roce 2012 menší 
nebo rovno dvacet. 

5. Pro odběrná místa 

5.1 s měřením typu A a B kategorií velkoodběratel a střední odběratel platí, že měsíční 
platba za kapacitní složku ceny se určí jako 1/12 součinu denní přidělené 
(rezervované) pevné kapacity sjednané v roční smlouvě v tis.m3 a kapacitní složky 
ceny v Kč/tis.m3 podle tabulky uvedené v odstavci  1. tohoto článku ceníku. 

5.2 s měřením typu C, a odběrná místa s měřením typu A a B kategorie maloodběratel 
platí, že měsíční platba za kapacitní složku ceny MPkap se určí podle vzorce 

 
12/RKCMP kapkap   , 

kde 
Ckap je kapacitní složka ceny podle tabulky  uvedené v odstavci 1. tohoto článku 

ceníku 
RK je denní přidělená (rezervovaná) pevná kapacita v daném odběrném místě 

v tis.m3, určená pro odběrná místa s ročním odběrem 

a) do 630 MWh podle vzorce 
 

RK = RS/110, 

kde 
RS je roční odběr v daném odběrném místě v tis.m3, 
 
 

 
b) nad 630 MWh podle bodů i) až ii), kdy 

i) pro měsíc leden 2013 až prosinec 2013 se denní přidělená (rezervovaná) 
pevná kapacita v daném odběrném místě v tis.m3 určí jako nejvyšší 
hodnota z denních kapacit DPi vypočtených v daném odběrném místě za 
měsíce únor 2012 až leden 2013 podle vzorce 

i

i
i PD

SP
DP

31

21
  , 

kde 
i je příslušný kalendářní měsíc, 
SPi je skutečně dosažený odběr v i-tém měsíci v tis.m3, 
PDi je počet kalendářních dnů v i-tém měsíci. 

ii) pro odběrná místa, pro která není možné zjistit skutečně dosažený odběr 
v daném odběrném místě podle bodu i) v únoru 2012 až lednu 2013 
(například nový zákazník), se denní rezervovaná pevná kapacita v daném 
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odběrném místě v tis.m3 určí jako denní přidělená (rezervovaná) pevná 
kapacita sjednaná ve smlouvě. 

6. Pokud jsou pro odběrná místa zákazníků s měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a 
střední odběratel využívány rovněž rezervace měsíční distribuční kapacity, pak se měsíční 
platba za kapacitní složku ceny dodávky plynu v období platnosti měsíční rezervované 
kapacity navýší o součin denní rezervované měsíční kapacity v období platnosti měsíční 
rezervace distribuční kapacity v tis.m3 a měsíční kapacitní složky ceny Cmkap v Kč/tis.m3, 
která je vypočtena podle vzorce 

 
  FCC kapmkap   , 

kde 
Ckap je kapacitní složka ceny podle tabulky uvedené v odstavci 1. tohoto článku ceníku 
F je faktor kalendářního měsíce podle následující tabulky: 
 

 

Kalendářní 
měsíc 

leden, únor, 
prosinec 

březen, 
listopad 

duben,květen, 
červen, červenec, 
srpen, září,říjen 

F 0,4 0,2 0,083 
 

7. Pokud jsou pro odběrná místa zákazníků s měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a 
střední odběratel využívány rovněž rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity, pak se 
měsíční platba za kapacitní složku ceny dodávky plynu v období platnosti pevné klouzavé 
distribuční kapacity navýší o součin denní rezervované pevné klouzavé kapacity v tis.m3 a 
klouzavé kapacitní složky ceny Cklkap v Kč/tis.m3, která je vypočtena podle vzorce 

klmkapklkap FFCC   , 

kde 
Ckap je kapacitní složka ceny podle tabulky uvedené v odstavci 1. tohoto článku ceníku 
Fm je poměr počtů dnů účinnosti rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity 

kalendářního měsíce k počtu dnů kalendářního měsíce, 
Fkl je faktor pevné klouzavé distribuční kapacity kalendářního měsíce, ve kterém je 

rezervace pevné klouzavé distribuční kapacity účinná, určený podle následující 
tabulky 

 
 

Kalendářní 
měsíc 

leden, únor, 
prosinec 

březen, 
listopad 

duben,květen, 
červen, červenec, 
srpen, září,říjen 

Fkl 0,72 0,28 0,0996 
 
 
8. V případě, že je v odběrném místě zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední 

odběratel vybaveného měřením typu A nebo B překročena hodnota denní rezervované 
distribuční kapacity sjednané pro dané odběrné místo o více než 3,8 %, může být 
obchodníkem účtována platba Pps, stanovená podle vzorce 

 

kaposdrdps CFKKP  )(  , 
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kde 
Krd je skutečně dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v tis.m3, 
Ksd je součet všech denních rezervovaných kapacit v daném odběrném místě sjednaných 

ve smlouvě (smlouvách) v tis.m3, 
Ckap je kapacitní složka ceny podle tabulky uvedené v odstavci 1. tohoto článku ceníku, 
Fo  je faktor kalendářního měsíce, ve kterém došlo k překročení podle následující 

tabulky: 
 

Kalendářní 
měsíc 

leden, únor, 
prosinec 

březen, 
listopad 

duben, květen, 
červen, červenec, 
srpen, září, říjen 

Fo <0,083;1,9> <0,083;0,95> <0,083;0,3> 
 

Přitom platí, že, pokud je v daném odběrném místě překročena denní rezervovaná kapacita 
sjednaná ve smlouvě v daném měsíci opakovaně, může být platba Pps účtována za daný měsíc 
pouze jedenkrát ve výši určené podle vzorce pro výpočet Pps, kde Krd je nejvyšší skutečně 
dosažená denní kapacita v daném odběrném místě v daném měsíci. 

 
 

V Praze dne 30. 11. 2012. 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Milan Fafejta v. r. 
                 člen představenstva a generální ředitel 



Příloha č. 1 ceníku č. 1/2013/ZP

Cena za služby OTE

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

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 v Kč Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc

nad 63 do 630 2,16 150,25 102 512,41 x 865,95 99 936,06 x 1 018,36 202 448,47 x
nad 55 do 63 2,16 163,00 x 312,13 x 1 075,16 x 432,13
nad 50 do 55 2,16 165,76 x 286,21 x 1 077,92 x 406,21
nad 45 do 50 2,16 167,28 x 265,61 x 1 079,44 x 385,61
nad 40 do 45 2,16 168,62 x 243,17 x 1 080,78 x 363,17
nad 35 do 40 2,16 170,56 x 219,57 x 1 082,72 x 339,57
nad 30 do 35 2,16 171,58 x 198,01 x 1 083,74 x 318,01
nad 25 do 30 2,16 172,12 x 173,67 x 1 084,28 x 283,67
nad 20 do 25 2,16 177,22 x 146,17 x 1 089,38 x 256,17
nad 15 do 20 2,16 182,86 x 120,54 x 1 095,02 x 230,54

nad 7,56 do 15 2,16 194,75 x 97,24 x 1 106,91 x 207,24
nad 1,89 do 7,56 2,16 229,19 x 77,29 1 201,00 x 60,00 1 432,35 x 137,29

do 1,89 2,16 429,00 x 54,25 1 457,00 x 50,00 1 888,16 x 104,25

OTE - Operátor trhu

910,00Maloodběratel 
a domácnost

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

v kategorii Maloodběratel a Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě SMP Net, s. r. o.

Platnost ceníku je od 1.1.2013. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Dvousložková cena

Cena dodávky celkemCena ostatních služeb dodávkyDvousložková cena za distribuci                

Kategorie 
zákazníků

Ceny bez DPH

120,00

110,00
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Cena za služby OTE

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

Komoditní 
složka ceny

Kapacitní 
složka ceny

Stálý 
měsíční 

plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 v Kč Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/měsíc

nad 63 do 630 2,61 181,80 124 040,02 x 1 047,80 120 922,63 x 1 232,22 244 962,65 x
nad 55 do 63 2,61 197,23 x 377,68 x 1 300,94 x 522,88
nad 50 do 55 2,61 200,57 x 346,31 x 1 304,28 x 491,51
nad 45 do 50 2,61 202,41 x 321,39 x 1 306,12 x 466,59
nad 40 do 45 2,61 204,03 x 294,24 x 1 307,74 x 439,44
nad 35 do 40 2,61 206,38 x 265,68 x 1 310,09 x 410,88
nad 30 do 35 2,61 207,61 x 239,59 x 1 311,33 x 384,79
nad 25 do 30 2,61 208,27 x 210,14 x 1 311,98 x 343,24
nad 20 do 25 2,61 214,44 x 176,87 x 1 318,15 x 309,97
nad 15 do 20 2,61 221,26 x 145,85 x 1 324,97 x 278,95

nad 7,56 do 15 2,61 235,65 x 117,66 x 1 339,36 x 250,76
nad 1,89 do 7,56 2,61 277,32 x 93,52 1 453,21 x 72,60 1 733,14 x 166,12

do 1,89 2,61 519,09 x 65,64 1 762,97 x 60,50 2 284,67 x 126,14

OTE - Operátor trhu

* Ceny včetně DPH jsou orientační  

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

v kategorii Maloodběratel a Domácnost, kteří jsou připojeni k distribuční soustavě SMP Net, s. r. o.

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

Ceny včetně DPH * Dvousložková cena za distribuci                Cena ostatních služeb dodávky Cena dodávky celkem*

Kategorie 
zákazníků

Dvousložková cena

Maloodběratel 
a domácnost

1 101,10

145,20

133,10
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