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

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
465,06 72,69 2,04 2390,00 50,00 2857,10 122,69

(562,72) (87,95) (2,47) (2891,90) (60,50) (3457,09) (148,45)
278,70 101,76 2,04 2390,00 70,00 2670,74 171,76

(337,23) (123,13) (2,47) (2891,90) (84,70) (3231,60) (207,83)
253,44 116,57 2,04 2390,00 130,00 2645,48 246,57

(306,66) (141,05) (2,47) (2891,90) (157,30) (3201,03) (298,35)
235,22 137,14 2,04 2390,00 130,00 2627,26 267,14

(284,62) (165,94) (2,47) (2891,90) (157,30) (3178,98) (323,24)
192,52 222,44 2,04 2390,00 130,00 2584,56 352,44

(232,95) (269,15) (2,47) (2891,90) (157,30) (3127,32) (426,45)
181,78 256,10 2,04 2390,00 130,00 2573,82 386,10

(219,95) (309,88) (2,47) (2891,90) (157,30) (3114,32) (467,18)

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

Ceny zemního plynu pro zákazníky typu MALOODBĚRATEL a DOMÁCNOST do 63 MWh/rok

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

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.
* Ceny u všech dodavatelů stejné
** Ceny, které se u jednotlivých dodavatelů liší

a) stálé platby = 12 × ( sloupec 7)
b) platba za zemni plyn = roční spotřeba v MWh × 
(sloupec 6)
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 INDIVIDUAL PLYN 23 jsou stanoveny ceny tímto ceníkem s 
výše uvedenou platností. Tyto ceny mohou výt upraveny na základě vývoje cen na 
energetickém trhu. V případě změn cen u daného produktu Vás budeme o těchto 
změnách informovat nekolika způsoby: A) prostřednictvím Zákaznického portálu, 
nebo B) zveřejněním nových ceníků na webových stránkách www.inenergie.cz  v 
příslušné sekci, nebo C) emailem či písemně v zákonem stanovených lhůtách

45 63

Informace Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn Popis produktu


