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                  CENÍK ZA PLYN A DISTRIBUCI Č. 2015–01-8 - STANDARD 
 
PLATNOST CENÍKU 
Ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2015 a je platný pro konečné zákazníky společnosti LAMA energy a.s. v kategorii „Domácnost“, jehož 
odběrné místo je připojeno k  síti provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS“) – Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
 
KONEČNÁ CENA 
Konečná cena se skládá z regulované a neregulované části, daně z plynu a daně z přidané hodnoty: 

• neregulovaná část - cena za plyn, tj. cena za odebraný plyn a služby dodávky (zajištění přepravy a strukturování odběru) 

• regulovaná část – cena za distribuci a poplatek operátorovi trhu s plynem (dle platného cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 4/ 2014)  

• daň z plynu 

• daň z přidané hodnoty (DPH) 
 
Jednotlivé složky ceny jsou stanoveny dle pásem roční spotřeby a jsou uváděny bez DPH. V závorkách jsou uvedeny orientační konečné ceny 
včetně DPH. 
 

Daň z plynu 
Sazby daně ze zemního plynu jsou stanoveny v § 6 čl. LXXII Zákona č. 261/2007 Sb (Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů). 
Zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech je dle § 8 písmena (1) čl. LXXII Zákona č. 261/2007 Sb. osvobozen od daně ze 
zemního plynu. 

 
ZMĚNA CENY 
V souvislosti se změnou Ceny za plyn nebo Ceny za distribuci nebude u Zákazníka proveden fyzický odečet, množství dodaného plynu bude 
stanoveno dle platné legislativy. 
 
V Hradci nad Moravicí, dne 1. 12. 2014                                                                za LAMA energy a.s.   Ing. Pavel Stuchlík, prokurista v.r. 
. 
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Jednotkové ceny pro zákazníky v kategorii „Domácnost“ pro odběrná místa připojená k síti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

 NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA   

Pásmo ročního 
odběru v odběrném 

místě 

Cena za plyn Cena za distribuci Daň z plynu Konečná cena 

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka 
*2) 

Fixní složka Variabilní složka Variabilní složka Fixní složka 

[MWh/rok] [Kč/MWh] 
A 

[Kč/měsíc] 
B 

[Kč/MWh] 
C 

[Kč/měsíc] 
D 

[Kč/MWh] 
E 

[Kč/MWh] [Kč/měsíc] 

 

0 *1) 1,89 1 319,00 50,00 353,44 57,84 0,00 
1 672,44 107,84 

(2 023,65) (130,49) 

1,89 7,56 1 090,00 60,00 198,32 82,27 0,00 
1 288,32 142,27 

(1 558,87) (172,15) 

7,56 15,00 820,00 110,00 191,76 86,41 0,00 
1 011,76 196,41 

(1 224,23) (237,66) 

15,00 20,00 820,00 110,00 187,04 92,30 0,00 
1 007,04 202,30 

(1 218,52) (244,78) 

20,00 25,00 820,00 110,00 187,04 92,30 0,00 
1 007,04 202,30 

(1 218,52) (244,78) 

25,00 30,00 820,00 110,00 153,72 161,73 0,00 
973,72 271,73 

(1 178,20) (328,79) 

30,00 35,00 820,00 110,00 153,72 161,73 0,00 
973,72 271,73 

(1 178,20) (328,79) 

35,00 40,00 820,00 110,00 153,72 161,73 0,00 
973,72 271,73 

(1 178,20) (328,79) 

40,00 45,00 820,00 110,00 153,72 161,73 0,00 
973,72 271,73 

(1 178,20) (328,79) 

45,00 50,00 820,00 120,00 148,93 179,69 0,00 
968,93 299,69 

(1 172,41) (362,62) 

50,00 55,00 820,00 120,00 148,93 179,69 0,00 
968,93 299,69 

(1 172,41) (362,62) 

55,00 63,00 820,00 120,00 148,93 179,69 0,00 
968,93 299,69 

(1 172,41) (362,62) 

ceny jsou uvedeny bez DPH, konečná cena s DPH (sazba daně 21,00 %), je uvedena v závorkách a je orientační 
 *1) včetně      *2)  cena obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 2,16 Kč/ MWh  
 

 NEREGULOVANÁ CENA REGULOVANÁ CENA   

Pásmo ročního 
odběru v odběrném 

místě 

Cena za plyn Cena za distribuci Daň z plynu Konečná cena 

Variabilní složka Fixní složka Variabilní složka 
*2) 

Fixní složka Variabilní složka Variabilní složka Fixní složka 

[MWh/rok] [Kč/MWh] 
A 

[Kč/m3/rok] 
F 

[Kč/MWh] 
C 

[Kč/m3/rok] 
G 

[Kč/MWh] 
E 

[Kč/MWh] [Kč/m3/rok] 

                         

63,00 630,00 780,00 99,94000 115,86 100,04630 0,00 
895,86 199,98630 

(1 083,99) (241,98342) 

ceny jsou uvedeny bez DPH, konečná cena s DPH (sazba daně 21,00 %), je uvedena v závorkách a je orientační 
 *2)  cena obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 2,16 Kč/ MWh    

 

Postup při výpočtu celkového vyúčtování za dodávku plynu: 
 
Celkové vyúčtování = „a“ + „b“   (bez DPH)  ………. ( „a“ + „b“ ) *1,21  (s DPH)   
„a“ – variabilní složka = spotřeba v MWh x ( sloupec A + sloupec C + sloupec E) 
„b“ – fixní složka pro odběrné místo s odběrem do 63 MWh/rok = počet měsíců ve vyúčtování x ( sloupec B + sloupec D) 
 nebo 
„b“ – fixní složka pro odběrné místo s odběrem nad 63 MWh/rok = podíl období ve vyúčtování x RKc x ( sloupec F + sloupec G) 
          kde: RKc ( přidělená pevná distribuční kapacita) = přepočtená roční spotřeba  v m3 / 115 


