
ceny plynu MDI Energy, s. r. o.  | platné od 1. 1. 2018 pro domácnosti a maloodběr 
 

jejichž plynové zařízení je připojeno  k distribuční soustavě Pražská plynárenská 
Distribuce, a.s. 

 

Charakteristika odběru                Cena distribuce 
Cena za odebraný 

zemní plyn a ostatní 
služby dodávky 

Celková konečná cena  

          

  Pro zákazníky s ročním odběrem do 63 000 kWh 
  

Roční odběr 
v odběrném 

Pevná cena 
za odebraný 
zemní plyn 

Cena za 
činnost OTE 

Stálý měsíční 
plat za 

kapacitu 

Cena za 
odebraný 

zemní plyn 
Stálý  měsíční 

plat 
Součet cen za odebraný 

zemní plyn 
Součet stálých měsíčních 

platů 

  MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc 

      bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

VAŘENÍ do 1,89 390,38 2,06 62,05 850,00 60,00 1 242,44 1 503,35 122,05 147,68 

OHŘEV VODY nad 1,89 do 7,56 231,25 2,06 87,11 790,00 80,00 1 023,31 1 238,21 167,11 202,20 

TOPENÍ nad 7,56 do 15,00 207,20 2,06 102,26 780,00 130,00 989,26 1 197,00 232,26 281,03 

nad  15,00 do 25,00 195,66 2,06 116,69 780,00 130,00 977,72 1 183,04 246,69 298,49 

nad  25,00 do 45,00 156,93 2,06 197,37 780,00 130,00 938,99 1 136,18 327,37 396,12 

nad  45,00 do 63,00 148,39 2,06 229,41 780,00 130,00 930,45 1 125,84 359,41 434,89 

  Pro zákazníky s ročním odběrem nad 63 000 kWh 
  

Roční odběr 
v odběrném místě 

Pevná cena 
za odebraný 
zemní plyn 

Cena za 
činnost OTE 

Pevná roční 
cena za 

přidělenou 
kapacitu 

Cena za 
odebraný 

zemní plyn 

Pevná roční 
cena za 

přidělenou 
kapacitu 

Součet cen za odebraný 
zemní plyn 

Součet cen za přidělenou 
kapacitu 

      bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

  MWh/rok Kč/MWh Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/MWh Kč/tis.m3 Kč/MWh Kč/tis.m3 
TOPENÍ  nad  63,00 do 630,00 103,87 2,06 122 982,31 750,00 60 000,00 855,93 1 035,68 182 982,31 221 408,60 

 
    Poznámky a v ysvětlivky: 

• tento Ceník obsahuje ceny za související služby v plynárenství dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 ze dne 21.listopadu 2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu 
• ceny jsou uvedeny bez daně  ze zemního  plynu (ekologické  daně) Kategorie domácnost je dle par. 8 čl. L X XII zákona  č. 261/2007 Sb. od daně  ze zemního  plynu osvobozena.Dále jsou také od této daně  osvobozena odběrná místa kategorie maloodběr s povolení k naby tí plynu osvobozeného od daně  dle zákona  č. 261/2007 Sb., 

• horní hranice ročního  odběru pásma nad 63 000 kWh/rok je bez omezení, 

• sazba DPH je 21 %, ceny s DPH jsou orientační, platí pouze pro domácnosti, 

• kWh = kilowatthodina (1 kWh= 0,001 MWh), 

• pro orientační přepočet objemu  spotřebovaného zemního  plynu je použit koeficient  1 m3  = 10,55 kWh, 

• cena  za daň ze zemního  plynu je 30,60 Kč /MWh. 

• Cena za činnosti Operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERU a nařízení vlády 

 
Stanovení měsíční platby za kapacitní složky ceny (MPps) pro odběrné místo s ročním  odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba  za denní přidělenou pevnou kapacitu určí podle vzorce MPps= (Cps × RK) / 

12, kde Cps = součet cen za kapacitu dle tohoto ceníku RK = denní př idělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce RK = RS / 115, kde RS je roční odběr  v daném OM v m3. 
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