
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2004
ze dne 24. srpna 2004,

o cenách plynů

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (energetický zákon), vydává 
cenové rozhodnutí o cenách plynů.

Energetický regulační úřad stanoví:

I. Maximální ceny a určené podmínky pro dodávky (prodej) zemního plynu

1. Pro zemní plyn nakupovaný přímo od společnosti Transgas, a. s., dále uvedenými držiteli 
licence na distribuci plynu, jejichž distribuční zařízení je přímo připojeno k přepravní 
soustavě, platí tyto maximální ceny a určené podmínky:

Maximální dvousložková cena (bez DPH)

Cena za plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
roční sazba platu

za denní maximum
Kč/MWh

Jihočeská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Jihomoravská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Pražská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Severočeská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Severomoravská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Středočeská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Východočeská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Západočeská plynárenská, a. s. 440,62 5 771,47

Českomoravská plynárenská, a. s.* 440,62 5 771,47

*) pouze pro vymezené území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní 
soustavě společnosti Transgas, a. s.

Přitom platí, že

měsíční plat za kapacitu se určí jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru zemního 
plynu v MWh dohodnutého ve smlouvě pro platební období od 1. ledna 2004 do 
31. prosince 2004 (dále jen platební období) a roční sazby platu za denní maximum 
v Kč/MWh. Při překročení ve smlouvě dohodnutého nejvyššího denního odběru během 
platebního období bude určen nový měsíční plat, který bude vztažen na celé platební 
období. Doúčtování měsíčního platu za předchozí měsíce platebního období se provede 
ve fakturaci za měsíc, ve kterém k překročení došlo.
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2. Pro dodávky zemního plynu nad 4 200 MWh/rok konečným zákazníkům a držitelům 
licence na distribuci plynu, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, 
(dále jen zákazníci) od dále uvedených držitelů licence na distribuci plynu, jejichž 
distribuční zařízení je přímo připojeno k přepravní soustavě, platí tyto maximální ceny:

Maximální dvousložková cena
Dodávka
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
roční sazba platu

za denní maximum
Kč/MWh

Jihočeská plynárenská, a. s. nad 4 200 666,85 8 156,00
Jihomoravská plynárenská, a. s. 4 200 – 100 000 582,81 8 156,00

nad 100 000 563,30 8 156,00
Pražská plynárenská, a. s. 4 200 – 52 500 601,92 8 156,00

nad 52 500 582,50 8 156,00
Severočeská plynárenská, a. s. 4 200 – 52 500 611,73 8 156,00

52 500 – 105 000 596,37 8 156,00
105 000 – 525 000 580,18 8 156,00

nad 525 000 559,91 8 156,00

Severomoravská plynárenská, a. s. 4 200 – 52 500 581,90 8 156,00
52 500 – 157 500 571,50 8 156,00

nad 157 500 561,08 8 156,00

Středočeská plynárenská, a. s. 4 200 – 50 000 630,49 8 156,00
50 000 – 630 000 606,47 8 156,00

nad 630 000 550,56 8 156,00
Východočeská plynárenská, a. s. 4 200 – 52 500 593,07 8 156,00

nad 52 500 570,34 8 156,00
Českomoravská plynárenská, a. s.* nad 4 200 666,85 8 156,00

*) pouze pro vymezené území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní 
soustavě společnosti Transgas, a. s.

Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem podle odběru 
dohodnutého ve smlouvě.

Přitom platí, že

a) pro měsíc leden 2004 se cena za kapacitu stanoví jako 1/12 součinu nejvyššího denního 
odběru zemního plynu použitého pro výpočet měsíčního platu za kapacitu v roce 2003 a 
roční sazby platu za denní maximum platné pro rok 2004,

b) pro období od 1. února 2004 do 31. prosince 2004 se měsíční plat za kapacitu určí jako 
1/12 součinu nejvyššího dosaženého denního odběru zemního plynu v průběhu měsíce 
prosince 2003, ledna 2004 a února 2004 a roční sazby platu za denní maximum,

c) zákazníkům, pro které není možné zjistit nejvyšší dosažený denní odběr v měsíci prosinci 
2003, lednu 2004 a únoru 2004 (např. noví zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí 
jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby 
platu pro denní maximum.
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3. Pro dodávky zemního plynu nad 630 do 4 200 MWh/rok konečným zákazníkům 
a držitelům licence na distribuci plynu, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní 
soustavě, (dále jen zákazníci) od dále uvedených držitelů licence na distribuci plynu, 
jejichž distribuční zařízení je přímo připojeno k přepravní soustavě, platí tyto maximální 
ceny:

Maximální dvousložková cena

Cena za plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
roční sazba platu

za denní propočtený průměr 
odběru

Kč/MWh
Jihočeská plynárenská, a. s. 673,00 11 345,00

Jihomoravská plynárenská, a. s. 624,75 11 345,00

Pražská plynárenská, a. s. 604,07 11 345,00

Severočeská plynárenská, a. s. 633,86 11 345,00

Severomoravská plynárenská, a. s. 623,20 11 345,00

Středočeská plynárenská, a. s. 654,49 11 345,00

Východočeská plynárenská, a. s. 629,93 11 345,00

Českomoravská plynárenská, a. s.* 673,00 11 345,00

*) pouze pro vymezené území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní 
soustavě společnosti Transgas, a. s.

Noví zákazníci jsou zařazováni do výše uvedených tarifních pásem podle odběru 
dohodnutého ve smlouvě.

Přitom platí, že

a) pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se měsíční plat za kapacitu určí jako 
1/12 součinu nejvyššího denního propočteného průměrného odběru zemního plynu 
v MWh v průběhu měsíce prosince 2003, ledna 2004 a února 2004 a roční sazby platu za 
denní propočtený průměr v Kč/MWh (denní propočtený průměr odběru je podíl skutečné 
spotřeby dosažené v jednotlivých měsících a počtu jejich kalendářních dnů),

b) zákazníkům, pro které není možné zjistit nejvyšší dosažený denní odběr v měsíci prosinci 
2003, lednu 2004 a únoru 2004 (např. noví zákazníci), se měsíční plat za kapacitu určí 
jako 1/12 součinu nejvyššího denního odběru dohodnutého ve smlouvě a roční sazby 
platu pro denní maximum.
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4. Pro dodávky zemního plynu do 630 MWh/rok konečným zákazníkům (kromě 
domácností) a držitelům licence na distribuci plynu, jejichž zařízení není přímo připojeno 
k přepravní soustavě, od dále uvedených držitelů licence na distribuci plynu, jejichž 
distribuční zařízení je přímo připojeno k přepravní soustavě, platí tyto maximální ceny:

Maximální dvousložková cenaDodávka
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena plynu
Kč/MWh

Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu

v Kč

Jihočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 070,00 37,00
nad 1,89 do 9,45 950,00 55,00

nad 9,45 do 63,00 712,00 239,00
nad 63,00 701,00 293,00

Jihomoravská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 030,87 37,00
nad 1,89 do 9,45 916,58 55,00

nad 9,45 do 63,00 682,93 239,00
nad 63,00 672,64 293,00

Pražská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 036,04 37,00
nad 1,89 do 9,45 921,92 55,00

nad 9,45 do 63,00 687,92 239,00
nad 63,00 677,42 293,00

Severočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 032,60 37,00
nad 1,89 do 9,45 918,31 55,00

nad 9,45 do 63,00 684,66 239,00
nad 63,00 674,38 293,00

Severomoravská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 028,09 37,00
nad 1,89 do 9,45 913,80 55,00

nad 9,45 do 63,00 680,15 239,00
nad 63,00 669,86 293,00

Středočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 047,87 37,00
nad 1,89 do 9,45 933,58 55,00

nad 9,45 do 63,00 699,93 239,00
nad 63,00 689,64 293,00

Východočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 028,66 37,00
nad 1,89 do 9,45 914,37 55,00

nad 9,45 do 63,00 680,72 239,00
nad 63,00 670,43 293,00

Západočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 043,43 37,00
nad 1,89 do 9,45 929,15 55,00

nad 9,45 do 63,00 695,50 239,00
nad 63,00 685,21 293,00

Českomoravská plynárenská, a. s.* od 0 do 1,89 1 070,00 37,00
nad 1,89 do 9,45 950,00 55,00

nad 9,45 do 63,00 712,00 239,00
nad 63,00 701,00 293,00

*) pouze pro vymezené území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní 
soustavě společnosti Transgas, a. s.
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5. Pro dodávky zemního plynu domácnostem od dále uvedených držitelů licence na 
distribuci plynu, jejichž distribuční zařízení je přímo připojeno k přepravní soustavě, platí 
tyto maximální ceny:

Maximální dvousložková cenaDodávka
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena plynu
Kč/MWh

Stálý měsíční plat za 
přistavenou kapacitu

v Kč

Jihočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 070,00 37,00
nad 1,89 do 9,45 950,00 55,00

nad 9,45 do 63,00 712,00 239,00
nad 63,00 701,00 293,00

Jihomoravská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 030,87 37,00
nad 1,89 do 9,45 916,58 55,00

nad 9,45 do 63,00 682,93 239,00
nad 63,00 672,64 293,00

Pražská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 036,04 37,00
nad 1,89 do 9,45 921,92 55,00

nad 9,45 do 63,00 687,92 239,00
nad 63,00 677,42 293,00

Severočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 032,60 37,00
nad 1,89 do 9,45 918,31 55,00

nad 9,45 do 63,00 684,66 239,00
nad 63,00 674,38 293,00

Severomoravská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 028,09 37,00
nad 1,89 do 9,45 913,80 55,00

nad 9,45 do 63,00 680,15 239,00
nad 63,00 669,86 293,00

Středočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 047,87 37,00
nad 1,89 do 9,45 933,58 55,00

nad 9,45 do 63,00 699,93 239,00
nad 63,00 689,64 293,00

Východočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 028,66 37,00
nad 1,89 do 9,45 914,37 55,00

nad 9,45 do 63,00 680,72 239,00
nad 63,00 670,43 293,00

Západočeská plynárenská, a. s. od 0 do 1,89 1 043,43 37,00
nad 1,89 do 9,45 929,15 55,00

nad 9,45 do 63,00 695,50 239,00
nad 63,00 685,21 293,00

Českomoravská plynárenská, a. s.* od 0 do 1,89 1 070,00 37,00
nad 1,89 do 9,45 950,00 55,00

nad 9,45 do 63,00 712,00 239,00
nad 63,00 701,00 293,00

*) pouze pro vymezené území, kde je distribuční zařízení přímo připojeno k přepravní 
soustavě společnosti Transgas, a. s.
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II. Maximální ceny a určené podmínky pro dodávky (prodej) zemního plynu 
společností Západočeská plynárenská, a. s.

Pro dodávky zemního plynu nad 630 MWh/rok konečným zákazníkům a držitelům 
licence na distribuci plynu, jejichž zařízení není přímo připojeno k přepravní soustavě, (dále 
jen zákazníci) od držitele licence na distribuci plynu, společnosti Západočeská plynárenská, 
a. s., (dále jen dodavatel), platí tyto maximální ceny a určené podmínky:

A. Pro zákazníky, u kterých je instalováno měření s přepočítávačem na vztažné podmínky 
s registrací naměřených hodnot:

Maximální dvousložková cena
Dodávka
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
měsíční sazba platu
za denní maximum

Kč/MWh

Sazba V 1 630 – 2 000 619,26 768,00
2 000 – 4 600 618,57 768,00

4 600 – 40 000 614,99 768,00
40 000 – 110 000 606,21 768,00

nad 110 000 588,53 768,00
Sazba V 2 630 – 2 000 619,26 723,00

2 000 – 4 600 618,57 723,00
4 600 – 40 000 614,99 723,00

40 000 – 110 000 606,21 723,00
nad 110 000 588,53 723,00

Sazba V 3 630 – 2 000 619,26 4 751,00
2 000 – 4 600 618,57 4 751,00

4 600 – 40 000 614,99 4 751,00
40 000 – 110 000 606,21 4 751,00

nad 110 000 588,53 4 751,00

Přitom platí, že

a) u sazby V 1: pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se měsíční plat za 
kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a nejvyššího denního 
odběru zemního plynu v MWh naměřeného v průběhu měsíce ledna. V případě, že 
v průběhu února bude naměřen vyšší denní odběr, bude tato hodnota základem pro 
stanovení nového měsíčního platu za kapacitu od února až do konce roku,

b) u sazby V 2: pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se měsíční plat za 
kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a sjednané hodnoty 
maximálního denního odběru zemního plynu v MWh. Při nevyčerpání sjednané hodnoty 
zůstává platba nezměněna. Při překročení sjednané hodnoty v měsících lednu, únoru 
a prosinci zaplatí zákazník přirážku ve výši pětinásobku měsíční sazby platu za kapacitu 
za každou MWh nad sjednanou hodnotou. V ostatních měsících se přirážka zákazníkovi 
neúčtuje. Původně sjednaná hodnota maximálního denního odběru se tímto nemění,

c) u sazby V 3: dodavatel účtuje zákazníkovi v měsících leden, únor a prosinec měsíční plat 
za kapacitu jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a nejvyššího denního 



7

odběru naměřeného v daném měsíci. V ostatních měsících platí zákazník pouze cenu za 
dodané množství plynu.

B. Pro zákazníky, u kterých je instalováno měření bez registrace naměřených hodnot:

Maximální dvousložková cena
Dodávka
v pásmu
nad – do
MWh/rok

Cena za plyn
Kč/MWh

Cena za kapacitu
měsíční sazba platu
za denní maximum

Kč/MWh

Sazba VS 1 630 – 2 000 619,26 1 302,00
2 000 – 4 600 618,57 1 302,00

4 600 – 40 000 614,99 1 302,00
40 000 – 110 000 606,21 1 302,00

nad 110 000 588,53 1 302,00
Sazba VS 2 630 – 2 000 619,26 8 923,00

2 000 – 4 600 618,57 8 923,00
4 600 – 40 000 614,99 8 923,00

40 000 – 110 000 606,21 8 923,00
nad 110 000 588,53 8 923,00

Přitom platí, že

a) u sazby VS 1: pro období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se měsíční plat za 
kapacitu určí jako součin měsíční sazby platu za denní maximum a denního propočteného 
průměru odběru měsíce ledna (denní propočtený průměr odběru je naměřená měsíční 
spotřeba dělená počtem kalendářních dnů měsíce). V případě, že v únoru bude denní 
propočtený průměr odběru vyšší než v lednu, bude tato hodnota základem pro stanovení 
nového měsíčního platu za kapacitu od února až do konce roku,

b) u sazby VS 2: vyúčtuje dodavatel zákazníkovi v měsících leden, únor a prosinec měsíční 
plat za kapacitu jako součin měsíční sazby za denní maximum a denního propočteného 
průměru odběru. V ostatních měsících platí zákazník pouze cenu za dodané množství 
plynu.
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III. Věcně usměrňované ceny podle zvláštního právního předpisu1) se uplatňují u těchto 
regulovaných činností

1. Zemní plyn dodávaný těm chráněným zákazníkům, kteří jsou přímo připojeni na 
přepravní soustavu.

2. Plyn dodávaný výrobcem do přepravní a distribuční soustavy.

3. Ostatní plyny podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (energetický zákon), kromě zemního plynu, dodávané konečným zákazníkům.

4. Zemní plyn dodávaný držitelem licence na distribuci plynu, vyjma držitele licence na 
distribuci plynu připojeného na přepravní soustavu.

5. Výkony spojené s připojením chráněného zákazníka na konkrétní odběrné místo 
provozovatele plynárenské distribuční soustavy.

Do ceny zboží výše uvedených činností lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné 
náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené v účetnictví, přiměřený zisk, daň a clo 
podle zvláštních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak. Za ekonomicky oprávněné 
náklady se nepovažují obvykle položky uvedené v příloze č. 1.

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího 
věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, 
na zvýšení základního jmění, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo 
zvláštními právními předpisy.

______________
1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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IV. Obecná a zrušující ustanovení

1. Při přepočtu množství dodaného zemního plynu na MWh se postupuje podle zvláštního 
právního předpisu2).

2. Maximálními cenami, uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí, se rozumí ceny včetně 
daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu3), pokud není stanoveno jinak.

3. Pokud je zemní plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby spotřební daně 
podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, lze cenu zemního plynu navýšit 
o příslušnou spotřební daň a DPH z této spotřební daně.

4. Zrušuje se cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2004 ze dne 23. dubna 2004, o cenách plynů 
(Energetický regulační věstník částka 4/2004).

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Pavel Brychta, CSc., v. r.

______________
2) Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav 

v plynárenství.
3) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
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Příloha č. 1
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

č. 8/2004 ze dne 24. srpna 2004, o cenách plynů

Za ekonomicky oprávněné náklady se nepovažují obvykle:

a) penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,

b) zaviněná manka,

c) škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod 
způsobených živelnými pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob 
a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,

d) veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

e) pokuty a penále, popř. jiná plnění za nedodržení povinností podle smluv a předpisů 
(včetně ekologických),

f) nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby,

g) náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,

h) přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční 
povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),

i) odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,

j) platby za promlčené dluhy,

k) opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

l) zvýšení cen vstupů, které ještě neprošly procesem zpracování,

m) odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního 
předpisu4),

n) důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený 
zvláštním právním předpisem5),

o) odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného 
podle zvláštního právního předpisu6),

p) výdaje na reprezentaci.

______________
4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 6 odst. 9 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.


