
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

     PRO DOMÁCNOSTI A MALOODBĚRATELE

Produkt/Ceník: BEZ ZÁVAZKU

Distribuční území: Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby

do 1,89 2 652,32 (2 192,00) 36,30 (30,00) 562,72 (465,06) 2,47 (2,04) 87,95 (72,69) 37,03 (30,60) 3 217,51 (2 659,10) 124,25 (102,69) 0,00 (0,00)

nad 1,89 do 7,56 2 451,46 (2 026,00) 66,55 (55,00) 337,23 (278,70) 2,47 (2,04) 123,13 (101,76) 37,03 (30,60) 2 791,16 (2 306,74) 189,68 (156,76) 0,00 (0,00)

nad 7,56 do 15,00 2 413,95 (1 995,00) 133,10 (110,00) 306,66 (253,44) 2,47 (2,04) 141,05 (116,57) 37,03 (30,60) 2 723,08 (2 250,48) 274,15 (226,57) 0,00 (0,00)

nad 15,00 do 25,00 2 413,95 (1 995,00) 133,10 (110,00) 284,62 (235,22) 2,47 (2,04) 165,94 (137,14) 37,03 (30,60) 2 701,03 (2 232,26) 299,04 (247,14) 0,00 (0,00)

nad 25,00 do 45,00 2 413,95 (1 995,00) 133,10 (110,00) 232,95 (192,52) 2,47 (2,04) 269,15 (222,44) 37,03 (30,60) 2 649,37 (2 189,56) 402,25 (332,44) 0,00 (0,00)

nad 45,00 do 63,00 2 413,95 (1 995,00) 133,10 (110,00) 219,95 (181,78) 2,47 (2,04) 309,88 (256,10) 37,03 (30,60) 2 636,37 (2 178,82) 442,98 (366,10) 0,00 (0,00)

Roční odběr (MWh/rok)

v místě spotřeby ***

nad 63,00 do 630,00 2 413,95 (1 995,00) 133,10 (110,00) 157,42 (130,10) 2,47 (2,04) 146,81 (121,33) 37,03 (30,60) 2 573,84 (2 127,14) 133,10 (110,00) 146,81 (121,33)

Vysvětlivky:

Ceník je účinný od 22.10.2021 pro zákazníky připojené k distribuční síti Pražská plynárenská Distribuce, a.s..

Ceny distribuce a ostatních služeb jsou dány příslušným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, daň ze zemního plynu se uplatňuje ve výši stanovené zákonem. Ceny distribuce a ostatních služeb uvedené v tomto ceníku jsou účinné od 1.1.2022.

Měsíční platba za kapacitní složky ceny MPrk = (Ceny za platbu roční kapacity x roční kapacita v m
3
)/12, přičemž (Roční kapacita RK = roční spotřeba /115).

Tučně jsou uváděny ceny včetně DPH. Ostatní ceny uváděné v závorkách jsou bez 21% DPH. DPH bude v zákonné výši vyměřeno až z celkové výsledné platby za všechny položky.

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

** Cena za činnosti operátora trhu je stanovena dle cenového rozhodnutí ERÚ a nařízení vlády.
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Chyby tisku vyhrazeny

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