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Ceník pro komoditu plyn pro kategorii domácnost a maloodběratele
Distribuční oblast: Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Energie2 a.s. je česká společnost zabezpečující dodávku elektrické energie a zemního plynu
na území České republiky
Dokážeme Vám při spotřebě plynu snížit Vaše náklady na přijatelnou hranici.
Ve spolupráci s Plynárník.cz Vám přinášíme tento ceník.

Proč si vybrat za dodavatele plynu právě nás?
Změna dodavatele je prvním krokem, jak ušetřit na plynu.
Máte možnost mít jednoho dodavatele elektřiny i plynu.
Za změnu dodavatele plynu nic neplaEte.
Při změně dodavatele kromě snížení ceny nepocíEte žádnou jinou změnu.
Váš plynoměr i vedení k němu nadále obsluhuje vaše distribuční společnost, která odstraňuje i případné poruchy.
Změnou dodavatele získáte i jeho individuální přístup k Vašim potřebám.
Získáte přehledné informace o tom, za co plaEte a rady, jak se dá za to plaIt méně.
Energie není nikdy dost, s novým dodavatelem si jí můžete užít více.

Plynárník
Poznámky k Ceníku:
-

Platnost cen v Ceníku je pro dodávky plynu v období
od 01.01.2020 do 31.12.2020

-

Ceník je účinný pro smlouvy podepsané od
01.08.2019

-

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu
(ekologické daně). Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH
(v závorce orientační ceny s DPH).

-

Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování spotřeby
zemního plynu je rozhodující měrná spotřeba zemního
plynu v kWh/rok.

-

Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního
plynu osvobozena, dále také maloodběratel s
povolením k nabyF plynu osvobozeného od daně dle
zákona č. 261/2007 Sb.

! Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za
platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12 přičemž
(Roční kapacita RK = roční spotřeba /110).
! Celková pevná cena za zúčtování je 1,07 (1,29)Kč/MWh.
K ceně za zúčtování se podle § 17d zákona č. 458/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičítá zvláštní
poplatek, jehož sazbu stanoví vláda svým nařízením.
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Plynárník

Roční odběr v místě
spotřeby, kWh
Pevná cena za distribuovaný zemní plyn Kč/kWh

Celková konečná cena, je tvořena všemi jejími složkami v ceníku. Změnou

Cena za odebraný zemní plyn

Cena distribuce
Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
Kč/měsíc
**Stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu
Kč/m3

Cena za 1 kWh Kč/kWh

jednotlivých složek celkové ceny dochází k její změně

Kč/měsíc
Pevná cena za měsíc Kč/měsíc

Kč/kWh
**Kč/m3

0 -1 890

0,41439 (0,497268)

65,15 (78,8315)

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

1,04339 (1,2625019)

164,15 (198,6215)

1 890 – 7 560

0,25025 (0,3003)

90,88 (109,9648)

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

0,87925 (1,0638925)

189,88 (229,7548)

7 560 - 15 000

0,2235 (0,2682)

107,24 (129,7604)

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

0,8525 (1,031525)

206,24 (249,5504)

15 000 – 25 000

0,21194 (0,254328)

120,72 (146,0712)

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

0,84094 (1,0175374)

219,72 (265,8612)

25 000 - 45 000

0,16955 (0,20346)

207,4 (250,954)

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

0,79855 (0,9662455)

306,4 (370,744)

45 000 - 63 000

0,15979 (0,191748)

241,08 (291,7068)

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

0,78879 (0,9544359)

340,08 (411,4968)

63 000 - 630 000*

0,11622 (0,139464)

109,05249 (131,9535129) **

0,629 (0,76109)

99,00 (119,79)

0,74522 (0,9017162)

208,05249 (251,7435129)
**

*Pro kategorii Domácnost je horní hranice tohoto pásma bez omezení.

