
ZÁKLADNÍ CENÍK

Produkt Plyn z první ruky
Ceny obchodní pro domácnosti a maloodběratele s DPH [bez DPH] platné od 1. 6. 2022 v distribuční oblasti
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Noví zákazníci - maloodběratelé si mohou tento ceník sjednat pouze v případě, že souhrnný odběr plynu na jejich odběrných místech u MND
nepřekračuje 63 MWh/rok. Při porušení této podmínky jsme oprávněni odstoupit od všech smluv, které s námi takový zákazník uzavřel.

Popis produktu

1. Plyn z první ruky získáváte výhodně přímo od těžaře.
Neplatíte zbytečné prostředníky.

2. Automaticky Vám přiznáváme 6% slevu jako prémii za věrnost.

3. Ceny hlídáme tak, abyste u nás byli spokojeni dlouhodobě.
V případě změny ceny Vás budeme vždy informovat.

4. Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

5. Přechod je jednoduchý a zdarma. Vše vyřídíme za Vás.

6. K dispozici je Vám každý den od 8 do 20 h bezplatná zákaznická linka
a nonstop online zákaznický portál Moje MND.

 

Získání produktu
Plyn z první ruky si můžete uzavřít prostřednictvím bezplatné zákaznické linky
800 400 500 nebo online formuláře na www.mnd.cz.

Výplata věrnostní prémie
Od zahájení odběru dle tohoto ceníku Vám po dobu dvou let automaticky snížíme
obchodní cenu za MWh odebraného plynu o 6 %. Pokud ukončíte odběr plynu od MND
před uplynutím této doby, tak Vám slevu zpětně doúčtujeme.

Po uplynutí dvou let Vám bude prémie za věrnost automaticky přiznána vždy pro každé
navazující dvouleté období dle aktuálně platného základního ceníku Plyn z první ruky.
Pokud ukončíte odběr plynu od MND před uplynutím příslušného dvouletého období,
slevu za toto období Vám zpětně doúčtujeme.

Za věrnost

6%
prémie
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Typ spotřeby
Roční spotřeba

v MWh
(od – do včetně)

Jednotková cena za plyn v Kč za MWh
Měsíční platba v Kč

S 6% prémií Bez 6% prémie

Vaření do 1,89

2 143
[1 771,07]

2 280
[1 884,29]

59
[48,76]

Ohřev vody od 1,89 do 7,56

Topení od 7,56 do 63 168
[138,84]

Velká spotřeba od 63 do 630

Kapacitní platba v Kč za MWh

0
[0,00]

Ceny s DPH [bez DPH]



Příloha ceníku Plyn z první ruky, stanovení celkové ceny
platné pro domácnosti a maloodběratele od 1. 6. 2022 v distribuční oblasti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ceny jsou uvedeny
s DPH [bez DPH].

Jak si přepočítat spotřebu plynu z m3 na MWh?
Pro jednoduchý přepočet ceny plynu v MWh na cenu za m3 můžete použít přibližný vzorec 1 m3 = 0,01055 MWh, resp. cena
za 1 MWh odpovídá přibližně ceně za 94,79 m3.

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

Jednotková cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu, která obsahuje poplatek za distribuci, pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 0,70 Kč/MWh a dále
poplatek na činnost ERÚ dle aktuálního znění §17d zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který je ke dni 1. 1. 2022 ve výši
1,34 Kč/MWh.

Kapacitní platba
Kapacitní platba je v Ceníku pro lepší přehlednost přepočtena na cenu v Kč/MWh dle vzorce 121 334,70/10,55/115,00
z Cenového rozhodnutí ERÚ pro oblast Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Hodnota 10,55 představuje přibližné spalné teplo,
fakturována bude hodnota převzatá od provozovatele distribuční soustavy.

Součet jednotkových cen a kapacitních plateb
Vyjadřuje součet cen, který je z důvodu zaokrouhlování a přepočtu kapacitní složky na MWh orientační.

Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně), od které jsou domácnosti osvobozeny.
Tato daň je upravena zákonem č. 261/2007 Sb. a ke dni 1. 1. 2022 činí 30,60 Kč/MWh.

Ceny jsou pro lepší přehlednost zaokrouhleny na 2 desetinná místa.

Zákaznická linka 800 400 500, e-mail: mnd@mnd.cz, www.mnd.cz

MND Energie a.s., Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 29137624, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 18749

ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)

CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY

CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník CELKOVÁ CENA

Od Do
(včetně)

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Měsíční platba
v Kč

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Měsíční platba
v Kč

Součet
jednotkových
cen [Kč/MWh]

Součet měsíčních
plateb v Kč

0 1,89 565,19
[467,10]

87,95
[72,69]

2 143
[1 771,07]

59
[48,76]

2 708,19
[2 238,17]

146,95
[121,45]

1,89 7,56 339,70
[280,74]

123,13
[101,76]

2 143
[1 771,07]

59
[48,76]

2 482,69
[2 051,81]

182,13
[150,52]

7,56 15 309,13
[255,48]

141,05
[116,57]

2 143
[1 771,07]

168
[138,84]

2 452,13
[2 026,55]

309,05
[255,41]

15 25 287,08
[237,26]

165,94
[137,14]

2 143
[1 771,07]

168
[138,84]

2 430,08
[2 008,33]

333,94
[275,98]

25 45 235,42
[194,56]

269,15
[222,44]

2 143
[1 771,07]

168
[138,84]

2 378,41
[1 965,63]

437,15
[361,28]

45 63 222,42
[183,82]

309,88
[256,10]

2 143
[1 771,07]

168
[138,84]

2 365,42
[1 954,89]

477,88
[394,94]

ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)

CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY

CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník CELKOVÁ CENA

Od Do
(včetně)

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Kapacitní platba
[Kč/MWh]

Jednotková cena
[Kč/MWh]

Kapacitní platba
[Kč/MWh]

Součet jednotkových cen a kapacitních
plateb [Kč/MWh]

63 630 159,89
[132,14]

121,01
[100,01]

2 143
[1 771,07]

0
[0,00]

2 423,89
[2 003,22]


