
Prodejní ceny zemního plynu konečným zákazníkům ( domácnost/maloodběratel ) platné od 1.1.2017

v distribuční zóně HLKS. 
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kWh/rok Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc

do 1890 0,45501 67,89 1,04026 5,73 1,49527 73,62

nad 1 890 do 7 560 0,24492 100,97 0,80303 23,84 1,04795 124,81

nad 7 560 do 15 000 0,22254 115,07 0,77456 103,71 0,9971 218,78

nad 15 000 do 25 000 0,20252 140,10 0,77456 103,71 0,97708 243,81

nad 25 000 do 45 000 0,17508 197,27 0,77456 103,71 0,94964 300,98

nad 45 000 do 63 000 0,14366 315,11 0,77456 103,71 0,91822 418,82
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součet cen 

za kapacitu

kWh/rok Kč/kWh Kč/m³ Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/m³

nad 63 000 do 630 000 0,12284 115,93379 0,77119 148,50 0,89403 148,50 115,93379

Cena za regulované služby : Vyjadřuje cenu s platností a aktualizací dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Pevná cena za distribuovaný plyn : Vyjadřuje cenu, která obsahuje poplatek za distribuci a pevnou cenu za služby operátora trhu  s plynem, 

přičemž pevná cena  za za službu operátora trhu se skládá z částky 1,06,-Kč/MWh a dále z poplatku ERÚ ve výši 1,34,-Kč/MWh 

dle  § 17 d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví a o změně některých zákonů

 (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přepočtená roční spotřeba 

v odběrném místě

Ceny služby distribuční soustavy bez 

DPH- regulovaná cena

Cena za odebraný zemní 

plyn a bez DPH - 

Celková konečná cena 

bez DPH


