
CENA ZA REGULOVANÉ SLUŽBY CENA OBCHODNÍ CELKOVÁ CENA 

Od Do Jednotková cena 
[Kč/MWh] 

Měsíční platba v 
Kč 

Jednotková cena 
[Kč/MWh] 

Měsíční platba v 
Kč 

0 1,89 565,19   
[467,10]   

87,95   
[72,68] 

Cena zemního 
plynu je složena z 

ceny zemního 
plynu dle 

obchodování na 
vnitrodenního trhu, 
řízený společnosti 

OTE, a.s. pro 
každý den 

dodávky zvlášť 
(www.ote-cr.cz) a 
dle platného kurzu 
EUR/CZK u ČNB v 

den spotřeby a 
ceny za služby 

obchodu ve výši  
250 Kč/MWh 

(302,50 Kč/MWh).

66,55 
[55] 

Celková konečná cena zemního 
plynu = Cena za dodávku 

zemního plynu + Součet cen 
distribuce za odebraný zemní 

plyn + Součet stálých 
měsíčních platů za dodávku a 

distribuci zemního plynu

1,89 7,56 339,70   
[280,74] 

123,13   
[101,76] 

66,55 
[55] 

7,56 15 309,13
[255,48]  

141,05   
[116,57]  

121 
[100] 

15 25 287,08
[237,26] 

165,94
[137,14]  

121 
[100] 

25 45 235,42
[194,56]   

269,15   
[222,44]   

121 
[100] 

45 63 222,42
[183,82]   

294,86   
[242,86]   

121 
[100] 

V ………………………………………….       dne …………..…..…………… Podpis zákazníka ……………………………………..……………………………

Jak si přepočítat spotřebu plynu z m3 na MWh? 
Pro jednoduchý přepočet ceny plynu v MWh na cenu za m3 můžete použít přibližný vzorec 1 m3 = 0,01055 MWh, resp. cena za 1 MWh odpovídá přibližně ceně za 94,79 m3. 

Cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu s platností a aktualizací dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

Jednotková cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu, která obsahuje poplatek za distribuci, pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 0,70 Kč/MWh a dále poplatek na činnost ERÚ dle aktuálního znění §17d 
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který je ke dni 1. 1. 2022 ve výši 1,34 Kč/MWh. 

Kapacitní platba 
Kapacitní platba je v Ceníku pro lepší přehlednost přepočtena na cenu v Kč/MWh dle vzorce 111 834,15/10,55/115,00 z Cenového rozhodnutí ERÚ pro oblast Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s. Hodnota 10,55 představuje přibližné spalné teplo, fakturována bude hodnota převzatá od provozovatele distribuční soustavy.

Součet jednotkových cen a kapacitních plateb 
Vyjadřuje součet cen, který je z důvodu zaokrouhlování a přepočtu kapacitní složky na MWh orientační. 

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně), od které jsou domácnosti osvobozeny.Tato daň je upravena zákonem č. 261/2007 Sb. a ke dni 1. 1. 2022 činí 30,60 Kč/
MWh. 
Ceny jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Tento ceník najdete na www.narodnienergie.cz 

www.narodnienergie.czinfo@narodnienergie.cz
Telefonní linka do společnosti

800 48 48 48

Typ spotřeby Roční spotřeba v MWh (od – do 
včetně) 

Jednotková cena za plyn v Kč za 
MWh Měsíční platba v Kč 

Vaření do 1,89 Cena zemního plynu je složena z ceny 
zemního plynu dle obchodování na 

vnitrodenního trhu, řízený společnosti 
OTE, a.s. pro každý den dodávky 

zvlášť (www.ote-cr.cz) a dle platného 
kurzu EUR/CZK u ČNB v den 

spotřeby a ceny za služby obchodu ve 
výši  250 Kč/MWh (302,50 Kč/MWh). 

66,55  
[55] 

Ohřev vody od 1,89 do 7,56 66,55  
[55] 

Topení od 7,56 121  
[100]  

Příloha ceníku GARANCE - Plyn, stanovení celkové ceny 
platné pro domácnosti a maloodběratele od 1. 1. 2022 v distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.Ceny jsou uvedeny s DPH [bez DPH].

CENÍK dodávky plynu

Kategorie: Domácnost       Produktová řada: GARANCE       Varianta: GARANCE

platné pro domácnosti od 1.1.2022 v distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.                                      
Stanovení celkové ceny plynu
Ceny jsou uvedeny s DPH [bez DPH].
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http://www.ote-cr.cz/
http://www.ote-cr.cz/

