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Složky ceny plynu
pro domácnosti (2019)

Indikativní ceny plynu pro 4. čtvrtletí mírně vzrostly

Indikativní ceny plynu pro poslední čtvrtletí letošního roku vzrostly v porovnání s předchozím

čtvrtletím v průměru o 10 Kč/MWh. Ve skupině odpovídající charakteru odběru „vytápění“ nyní 

dosahují výše 767 Kč/MWh. Růst je patrný i v meziročním srovnání (+ 1,6 %, resp. + 12 Kč/MWh), 

oproti historicky nejvyšší hodnotě dosažené v letošním prvním čtvrtletí však indikativní ceny plynu 

klesly o 68 Kč/MWh (- 8,1 %). 

Indikativní ceny plynu zveřejněním údajů pro nadcházející čtvrtletí zahajují čtvrtý rok své existence. 

Indikativní ceny nejsou cenovým diktátem pro dodavatele, povahou odpovídají spíše orientační ceně. 

Jejich úkolem je nabídnout spotřebitelům ukazatel „férové“ hodnoty, za kterou si mohou aktuálně 

sjednat dodávky plynu pro svou domácnost. Pomoci mohou nejen při přechodu k jinému dodavateli, 

ale také při vyjednávání s tím současným.

Při porovnání celkových cen dodávky plynu je 

potřeba k indikativním cenám plynu, které 

odpovídají neregulované složce ceny, přičíst 

regulovanou složku a daně. V koláčovém grafu 

níže odpovídá indikativní ceně plynu „Obchod 

a komodita“; regulovanou složku, která se liší 

podle distribučního území, reprezentují 

„Distribuce“, „Přeprava“ a „Činnost OTE“. 

(Bližší informace k indikativním cenám plynu, vč. jejich historických hodnot, naleznete na webových 

stránkách www.eru.cz, resp. pod tímto odkazem.)

Indikativní ceny plynu pro 4. kvartál 2019

dle kategorie odběru domácnosti

Vaření

(spotřeba 0 – 1,89 MWh)
967 Kč/MWh

Ohřev vody

(spotřeba 1,89 – 7,56 MWh)
817 Kč/MWh

Vytápění

(spotřeba od 7,56 MWh vč.)
767 Kč/MWh




