
Produkt: CENÍK _24_PREMIUM_ PLYN_2023_1
Kategorie: Domácnost a maloodběratel
Ceník platný od: 1. 1. 2023
Distribuční oblast: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Ceny zemního plynu pro zákazníky typu MALOODBĚRATEL a DOMÁCNOST do 63 MWh/rok + PODNIKATEL od 63 MWh/rok do 630 MWh/rok

Cena
za distribuovaný plyn

Stálý
měsíční plat za  kapacitu

Cena za služby operátora trhu
Cena

za odebraný plyn
Stálý

měsíční plat
Cena

za odebraný plyn
Stálý

měsíční plat

Nad Do Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

1 2 3 4 5 6 7
495,34 77,36 1,83 2090,00 50,00 2687,17 127,36

(599,36) (93,61) (2,21) (2528,90) (60,50) (3251,48) (154,11)
296,30 108,43 1,83 2090,00 70,00 2488,13 178,43

(358,52) (131,20) (2,21) (2528,90) (84,70) (3010,64) (215,90)
269,67 124,10 1,83 2090,00 130,00 2461,50 254,10

(326,30) (150,16) (2,21) (2528,90) (157,30) (2978,42) (307,46)
250,38 146,02 1,83 2090,00 130,00 2442,21 276,02

(302,96) (176,68) (2,21) (2528,90) (157,30) (2955,07) (333,98)
204,40 238,14 1,83 2090,00 130,00 2396,23 368,14

(247,32) (288,15) (2,21) (2528,90) (157,30) (2899,44) (445,45)
193,15 273,73 1,83 2090,00 130,00 2384,98 403,73

(233,71) (331,21) (2,21) (2528,90) (157,30) (2885,83) (488,51)

Cena
za distribuovaný plyn

Stálý
měsíční plat za  kapacitu

Cena za služby operátora trhu
Cena

za odebraný plyn
Pevná roční cena za 
přidělenou kapacitu

Cena
za odebraný plyn

Součet pevných ročních cen 
za přidělenou kapacitu

Nad Do Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/m3
1 2 3 4 5 6 7

136,47 131,61 1,83 2090,00 0,00 2328,30 131,61
(165,13) (159,25) (2,21) (2528,90) (0,00) (2817,24) (159,25)

a) stálé platby = 12 × ( sloupec 7)
b) platba za zemni plyn = roční spotřeba v MWh × (sloupec 6 + 100 
Kč/MWh)
c) daň ze zemního plynu = roční spotřeba v MWh x 30,6 Kč/MWh - 
pouze u podnikatelů
Roční platba celkem = a + b

Pro produkt CENÍK _24_PREMIUM_ PLYN_2023_(verze) jsou stanoveny ceny tímto ceníkem s výše  
uvedenou platností na dobu až 24 měsíců od termínu zahájení dodávky.  Veškerá další ustanovení včetně 
možnosti úpravy cenových podmínek jsou uvedena ve Smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách, 
které jsou součástí smluvní dokumentace.

45 63

Informace  Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn Popis produktu

Produkt Roční odběr v odběrném místě v MWh/rok
Cena za distribuci a ostatní regulované platby* Cena za odebraný zemní plyn** Celková konečná cena

Topím + 63 630

15 25

25 45

V ceníku jsou uvedeny jak ceny za odebraný zemní plyn, tak i ceny za regulované platby, jejichž výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Tuto položku nemůže dodavatel nijak 
ovlivnit nebo měnit. Změny cen vyvolané obecně závazným právním předpisem nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu tohoto ceníku.   
Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Sazba DPH je 21 % (aktuální dle platných právních předpisů, její výše se v 
souladu s těmito předpisy může měnit). Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Ceny s DPH jsou orientační.
Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního plynu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V případě, že zákazník patří do skupiny pro zajištění BSD (Bezpečnostní standard dodávky) dle Vyhlášky č. 344/2012 Sb. (Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění 
bezpečnostního standardu dodávky plynu) je dodavatel povinen tento BSD zajistit. Náklady na zajištení BSD přepočteny na celé období ročních dodávek je 100 Kč/MWh a tento 
náklad bude promítnut do fakturace zákazníkovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Ceny u všech dodavatelů stejné
** Ceny, které se u jednotlivých dodavatelů liší

IN ENERGIE Prodej s.r.o. 
se sídlem: Závodní 1219/93, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 05082013, DIČ CZ05082013                                                                                                                                                                                                                                                                                          
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod zn. C 76770

Celková konečná cena

Produkt
Roční odběr v odběrném místě v MWh/rok

Cena za distribuci a ostatní regulované platby Cena za odebraný zemní plyn

Vařím 0,01 1,89

Ohřívám vodu 1,89 7,56

Topím

7,56 15


