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14. prosince 2016 

 

Tisková zpráva 
 

ERÚ stanovil indikativní ceny plynu pro 1. čtvrtletí roku 2017 
 

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává pro spotřebitele na úrovni domácností 

a maloobchodu indikativní ceny plynu pro 1. čtvrtletí roku 2017. 

 

„ERÚ nese podíl na snížení cen za plyn, a to prostřednictvím zveřejňování indikativních cen 

služby dodávky plynu. Ty se pro první čtvrtletí roku 2017 snižují v průměru o 14,5 %,“ uvádí 

předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. 

 

Indikativní ceny plynu jsou rozdělené podle charakteru odběru – Vaření, Ohřev vody a Otop. 

Ukazatel odráží cenu plynu na burze, náklady a marži. (Podotýkáme, že marže není zisk, ale 

zahrnuje i náklady obchodníka, vč. poplatků.) Pokud si zákazníci přičtou regulovanou složku 

ceny (ta je specifická pro jejich distribuční území) a daně, zjistí, kolik mohou ušetřit změnou 

smlouvy. 

 

Právě indikativní ceny plynu jsou jednoduchým a účinným nástrojem, podle kterého 

spotřebitelé vidí na první pohled, zda za plyn zbytečně nepřeplácejí. Pokud ano, mohou tento 

argument použít při vyjednávání o snížení ceny u dodavatele. 

 

„Jako zásadní je třeba sdělit, že neexistuje postih obchodníka, bude-li i nadále prodávat tuto 

komoditu za vyšší cenu, než je indikativní cena. Pro obchodníka je indikativní cena 

nezávazná. Slouží především pro kontrolu spotřebiteli,“ vysvětluje Alena Vitásková. 

 

 

Kontakt pro média: 

 Vladimír Černý 

 tiskový mluvčí ERÚ 

 Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

 Tel. 724 060 224, www.eru.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Indikativní ceny plynu pro 1. čtvrtletí roku 2017 

http://www.eru.cz/


 

 

Indikativní ceny plynu pro 1. čtvrtletí roku 2017 
Indikativní ceny plynu pro čtvrté čtvrtletí roku 2017 je uvedeno v tabulce níže: 

 

Indikativní ceny plynu 
pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost na 1. čtvrtletí 2017 

Charakter odběru Celkem 

Vaření 882,- Kč/MWh  

Ohřev vody 732,- Kč/MWh  

Vytápění 682,- Kč/MWh  

 

Důležité informace:  

Pro jednání s obchodníkem se ptejte po ceně za komoditu a doprovodných služeb, to je NEREGULOVANÁ ČÁST CENY. 

Konečná cena obsahuje další položky, které jsou u všech obchodníků stejné: 

 Regulovaná cena za distribuci – je dána cenovým rozhodnutím ERÚ pro konkrétní rok, pro konkrétní distribučního území 

 DPH a jiné daně – stejná výše pro všechny obchodníky 

Cena je informací pro domácnosti, pro obchodníky je nezávazná 

 
 Regulovaná část 

stejná cena 
u všech 
obchodníků 
v rámci 
distribučního 
území 
 
(např. distribuce) 

Daně 

stejná výše 
pro všechny 
obchodníky 
 
(např. DPH) 

Neregulovaná část 

Tuto část 
srovnávejte 
s indikativní cenou 
  
(komodita a 
doprovodné služby) 

VAŠE 

KONEČNÁ 
CENA 

ZA SLUŽBY  

DODÁVKY 


