
Distribuce PP a.s.
Daň ze 

zemního 

plynu*

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc bez DPH s DPH bez DPH s DPH Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

do 1,89 465,06 2,04 72,69 250,00 302,50 30,60 322,69 - 390,45 -

nad 1,89 do 7,56 278,70 2,04 101,76 250,00 302,50 30,60 351,76 - 425,63 -

nad 7,56 do 15,00 253,44 2,04 116,57 250,00 302,50 30,60 366,57 - 443,55 -

nad 15,00 do 25,00 235,22 2,04 137,14 250,00 302,50 30,60 387,14 - 468,44 -

nad 25,00 do 45,00 192,52 2,04 222,44 250,00 302,50 30,60 472,44 - 571,65 -

nad 45,00 do 63,00 181,78 2,04 256,10 250,00 302,50 30,60 506,10 - 612,38 -

Roční odběr v místě 

spotřeby

Pevná cena za 

odebraný 

zemní plyn

Pevná cena 

za služby   

operátora

Pevná roční 

cena za 

přidělenou 

kapacitu

Daň ze 

zemního 

plynu*

Součet cen za 

odebraný zemní 

plyn

Součet stálých 

měsíčních 

platů

Součet cen za 

přidělenou 

kapacitu

Součet cen za 

odebraný zemní 

plyn

Součet stálých 

měsíčních 

platů

Součet cen za 

přidělenou 

kapacitu

MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 bez DPH s DPH bez DPH s DPH Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

nad 63,00 do 630,00 130,10 2,04 121,33 250,00 302,50 30,60 - 371,33000 - 449,30930

* Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády

Výpočet měsíční platby za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m3)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba/115).
Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného plynu z m3 na kWh se používá přibližný převod: 1m3 = 10,62 kWh
Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. DPH bude vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny uvedené položky.
 Ceník platí pro všechny zákazníky s účinností  od 10.09.2022. Elgas energy, s.r.o., Dobronická 1257, 14800 Praha

Koeficient dle spotřeby: Malá domácnost 0 – 7,56 MWh = koeficient 2,5 Střední domácnost 7,56 – 25 MWh = koeficient 2,4 Velká domácnost nad 25 MWh = koeficient 2,35.
Příklad výpočtu ceny: OM se s roční spotřebou 10 MWh: Spotová cena Kwh + (0,25 x 2,4)
Jednotková cena za dodávku plynu se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů Indexů OTE stanovených pro jednotlivé dny jež jsou publikovány na webových stránkách OTE 

https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobetrhy/plyn/vnitrodenni-trh, a denních spotřeb plynu Zákazníkem v daném zúčtovacím období, kdy váhou je spotřebované množství plynu.

Ceny na velkoobchodním trhu jsou uváděny v eurech a přepočítávají se na CZK aktuálně platným kurzem ČNB střed. • Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C" je do denních spotřeb 

 rozložená dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu dodávky TDD.

CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI ELGAS ENERGY KATEGORIE DOMÁCNOST A 

MALOODBĚRATEL V DISTRIBUČNÍ OBLASTI PPD

Název ceníku: SUPERIOR OD 10.09.2022

Cena distribuce bez DPH Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky Celková konečná cena bez DPH Celková konečná cena s DPH

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 63 000 KWh

Roční odběr v místě 

spotřeby

Pevná cena 

za odebraný 

zemní plyn

Pevná cena 

za služby 

operátora*

Stálý měsíční 

plat za 

kapacitu

Cena za odebraný zemní plyn 

Kč/Mwh

Stálý měsíční plat 

Kč/měsíc

Daň ze 

zemního 

plynu**

Součet cen za 

odebraný 

zemní plyn

Součet 

stálých 

měsíčních 

platů

Součet cen 

za 

přidělenou 

kapacitu

Součet cen za 

odebraný 

zemní plyn

Součet 

stálých 

měsíčních 

platů

Součet cen za 

přidělenou 

kapacitu

SPOT+0,25,- Kč x koef.

SPOT+0,25,- Kč x koef.

SPOT+0,25,- Kč x koef.

SPOT+0,25,- Kč x koef.

SPOT+0,25,- Kč x koef.

SPOT+0,25,- Kč x koef.

Pro konečné zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 KWh

Cena za odebraný zemní plyn 

Kč/Mwh

Pevná roční cena za 

přidělenou kapacitu Kč/Mwh

SPOT+0,25,- Kč x koef.

info@elgasenergy.cz          www.elgasenergy.cz         226 523 243

Ceny jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně PP, a.s., jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě PP Distribuce a.s..

** Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu osvobozeného  od daně dle zákona č. 261/207 Sb.

Cena distribuce je platná od 01.01.2022 do 31.12.2022, je daná Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností Vám rádi poradíme na zákaznické lince, prostřednistvím emailu nebo se podívejte na naše webové stránky.
Cena za 1 KWh odebraného zemního plynu se vypočítá: Spotová cena 1KWh + marže násobena koeficientem dle výše spotřeby. 


