
Kč / MWh Kč / měsíc Kč / MWh Kč / MWh Kč / MWh Kč / měsíc
Sloupec č. 1 Sloupec č. 2 Sloupec č. 3 Sloupec č. 4 Sloupec č. 6 Sloupec č. 7

999,00 100,00 2,41 414,39 1.415,80 165,15
(1208,79) (121) (2,92) (501,42) (1713,12) (199,84)

889,00 110,00 2,41 250,25 1.141,66 200,88
(1075,69) (133,1) (2,92) (302,81) (1381,41) (243,07)

789,00 120,00 2,41 223,50 1.014,91 227,24
(954,69) (145,2) (2,92) (270,44) (1228,05) (274,97)
779,00 130,00 2,41 211,94 993,35 250,72

(942,59) (157,3) (2,92) (256,45) (1201,96) (303,38)
769,00 140,00 2,41 169,55 940,96 347,40

(930,49) (169,4) (2,92) (205,16) (1138,57) (420,36)
759,00 150,00 2,41 159,79 921,20 391,08

(918,39) (181,5) (2,92) (193,35) (1114,66) (473,21)

Roční odběr v místě 
spotřeby

Distrbuční sazba Cena za odebraný zemní plyn
Stálá pevná roční cena za 
přidělenou kapacitu (C) 

Pevná cena za služby OTE
Pevná cena za odebraný 

zemní plyn
Součet cen za odebraný 

zemní plyn
Součet stálých měsíčních 

plateb
MWh / rok - Kč / MWh Kč / tis.m3 Kč / MWh Kč / MWh Kč / MWh Kč / tis.m3

749,00 39.977,00 2,41 116,22 867,63 40.086,05
(906,29) (48372,17) (2,92) (140,63) (1049,84) (48504,13)

Vysvětlivky: 1 m3 = 10,55 kWh (přibližná hodnota), 1000 kWh = 1MWh, m3 = metr krychlový, kWh = kilowatthodina

Pozn.: 

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se s tímto Ceníkem Obchodníka seznámil a jeho obsahu porozuměl a s cenami zde uvedenými plně souhlasí.

V:_________________ Dne:_____________ Podpis zákazníka: _____________________

4) Domácnosti jsou podle § 8 čl. LXXII zák. č. 261/2007 Sb. Osvobozeny od daně ze zemního plynu.

                       Celková(jednotková) konečná cena se vypočítá jako součet cen za odebraný zemní plyn (sloupec č. 6) + součet stálých měsíčních plateb (sloupec č. 7).
                       Sloupec č. 6 je přitom součtem sloupců č. 1, 3 a 4. 
                       Sloupec č. 7 je součtem sloupců č. 2 a č. 5. 

1) Dle platných a účinných právních předpisů je povinnost účtovat spotřebu zemního plynu v Kč/MWh (ačkoliv je měřena v m3). Pro provedení přepočtu objemu spotřebovanéhozemního plynu z m3 na KWh se používá přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh.
2) Jednotkové ceny jsou odstupňovány dle pásma spotřeby. Přiřazení odběrného místa Zákazníka do konkrétního pásma spotřeby provádí příslušný provozovatel distribuční soustavy (PDS) dle předchozí nebo předpokládáné spotřeby.
3) Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční za kapacitní složku ceny určí podle vzorce MP = (C x RO/115))/12, kde C je součet cen za přidělenou kapacitu, RO je roční odběr v místě spotřeby v tis. m3.

25,00 - 45,00 207,40
(250,96)

63,00 - 630,00
109,05

(131,96)

45,00 - 63,00
241,08

(291,71)

Pevná roční cena za kapacitu

Kč / tis.m3

topení D3, M3

topení D4, M4

topení D3, M3

15,00 - 25,00 120,72
(146,08)

MWh / rok
Kč / měsíc

topení D3, M3

Roční odběr v místě 
spotřeby

1,89 - 7,56 90,88
(109,97)

7,56 - 15,00 107,24
(129,77)

Pevná cena za odebraný 
zemní plyn

Stálá platba za přistavenou 
kapacitu

Distrbuční sazba

-

vaření D1, M1

ohřev vody D2, M2

topení D3, M3

Součet cen za odebraný 
zemní plyn

Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky Cena za distribuci Celková konečná cena

Součet stálých měsíčních 
plateb

Ceník Zemního plynu 2020 v kategorii Domácnosti pro zákazníky společnosti ST Energy s.r.o. - produktová řada Standard
Ceny účinné od 1.1.2020 jsou uváděny v Kč bez DPH (v závorce příslušné ceny s DPH). Aktuální sazba DPH je 21 %.

Tento ceník platí pro zákazníky z distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Tento ceník platí pro produktovou řadu Asistent-Home.

Sloupec č. 5

0 - 1,89 65,15
(78,84)

UPOZORNĚNÍ !
Pokud Zákazník uzavře s Obchodníkem (tj. se
společností ST Energy s.r.o.) coby
dodavatelem smlouvu o sdružených službách
dodávky zemního plynu, umožní tak
Obchodníkovi spojit distribuci (dopravu) a
dodávku plynu do jedné faktury - pro
takového Zákazníka platí jako konečné ve
vztahu k Obchodníkovi ceny vymezené
úsečkou "A+B". Pokud však Zákazník uzavře s
Obchodníkem coby dodavatelem plynu pouze
smlouvu o dodávce zemního plynu, bude
Zákazník hradit dvojí faktury (resp. dvě
vyúčtování) - jedny Obchodníkovi coby
dodavateli plynu a druhé distributorovi plynu
- pro takového Zákazníka platí jako konečné ve
vztahu k Obchodníkovi ceny vymezené
úsečkou "A"; platby a poplatky vymezené
úsečkou "B" bude Zákazník hradit přímo
distributorovi plynu.

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630,00 MWh

Cena za odebraný zemní plyn Stálý měsíční poplatek Pevná cena za služby OTE

Neregulovaná složka (určuje Dodavatel) Regulovaná složka

cena za dodávku plynu pevná cena za platba za odebrané množství plynu = 
pohyblivá složka ceny za distribuci

poplatek za služby 
operátora trhu (OTE)

A B A + B

stálá platba za přistavenou 
kapacitu = pevná složka ceny 


