
Ceník zemního plynu

společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.  pro kategorii Domácnosti a Maloodběratelé

Ceny jsou platné pro zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražská Plynárenská Distribuce, a.s.

Produktová řada: KLASIK Varianta:

Ceník je platný pro Zákazníky, kteří s Dodavatelem uzavřeli Smlouvu/Dodatek v období od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2017.
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kWh/rok Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc

do 1 890 0,40204 63,57 0,86900 25,00 1,27104 88,57 1,53796 107,17

nad 1 890 do 7 560 0,23640 89,66 0,76300 45,00 0,99940 134,66 1,20927 162,94

nad 7 560 do 15 000 0,21070 105,85 0,70200 89,00 0,91270 194,85 1,10437 235,77

nad 15 000 do 25 000 0,20043 118,68 0,70200 99,00 0,90243 217,68 1,09194 263,39

nad 25 000 do 45 000 0,16139 200,02 0,70200 99,00 0,86339 299,02 1,04470 361,81

nad 45 000 do 63 000 0,15243 233,63 0,70200 99,00 0,85443 332,63 1,03386 402,48
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kWh/rok Kč/kWh Kč/m3 Kč/kWh Kč/m3 Kč/kWh Kč/m3 Kč/kWh Kč/m3

nad 63 000 do 630 000* 0,11422 122,36170 0,65400 84,00 0,76822 206,36170 0,92955 249,69766

Poznámky a vysvětlivky

Ceny distribuce jsou dány Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2016.

* pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno

Celková konečná cena s DPH je pouze orientační. Sazba DPH je 21 %. 

Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně).

Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kWh se používá konstanta 10,55.

kWh = kilowatthodina (1 kWh = 0,001 MWh) m3 = metr krychlový (1 m3 = 10,55 kWh)

Ceník produktové řady KLASIK varianty Partner je zveřejněn na webových stránkách http://www.epet.cz/1301partner.

Stanovení celkové měsíční platby za kapacitní složky ceny (MPrC)

Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP rd  = ( C rd  × RK ) / 12 , kde Crd = součet cen za přidělenou 

kapacitu dle Ceníku, RK = denní přidělená pevná kapacita v daném OM v m3 určená podle vzorce RK = RS / 110, kde RS je roční odběr v daném OM v m3.

Partner 1/2017

Roční odběr v odběrném 

místě

Cena distribuce
Cena za odebraný zemní plyn a ost. 

služby dodávky
Celková konečná cena

Celková konečná cena     

s DPH

Roční odběr v odběrném 

místě

Cena distribuce
Cena za odebraný zemní plyn a ost. 

služby dodávky
Celková konečná cena

Celková konečná cena      

s DPH

Součástí Pevné ceny za odebraný plyn je i Cena za služby OTE ve výši 1,06 Kč/MWh daná cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2016 a poplatek na činnost Energetického regulačního 

úřadu ve výši 1,34 Kč /MWh, jehož výši určuje svým nařízením vláda na základě § 17d zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Cena dle tohoto Ceníku je účinná pro Zákazníky, kteří uzavřeli s Dodavatelem Smlouvu, ode dne „Požadovaného 
termínu zahájení dodávek“ dle Smlouvy, a pro Zákazníky, kteří uzavřeli s Dodavatelem Dodatek, od počátku 
„Prodlouženého období dodávek“ dle Dodatku. Cena dle tohoto Ceníku je účinná pro období 24 měsíců dodávky. Po 
uplynutí sjednané doby účinnosti ceny dle Smlouvy/Dodatku se cena pro další dodávky řídí dle Ceníku produktové řady 
Klasik, varianty Optimum. 

EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233

IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.epet.cz, zákaznická linka: 255 707 099




