
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH účtované podle platných předpisů!

odebrané

množství A B C

Smluvní označení Sazba Kč/kWh Kč/kWhsj Kč/kWhsj Kč/kWhsj

na vstupu do předávací stanice PM1 1,7244 1,5696 1,5300 1,4400

na výstupu z předávací stanice nebo 

na vstupu do objektu
PM2 1,9512 1,7208 1,6848 1,6452

teplá voda na vstupu do objektu 
1) PJ3 3,5532 x x x

odebrané

množství A B C

Smluvní označení Sazba Kč/kWh Kč/kW Kč/kW Kč/kW

na vstupu do předávací stanice PV1 1,7244 2 825,00 2 754,00 2 592,00

na výstupu z předávací stanice nebo 

na vstupu do objektu
PV2 1,9512 3 097,00 3 033,00 2 961,00

1) Plat za tepelnou energii, dodávanou v TV na vstupu do objektu a měřenou v předávací stanici tepla

Plat za odběr kondenzátu z parní tepelné sítě 195,00 Kč/t

Plat za odběr vody z primární tepelné sítě je 164,90 Kč/t (bez tepelného obsahu)

Cena za studenou vodu je přebírána z aktuálního ceníku PVK a.s. 

Pro nově sjednané odběry od 1. 1. 2008 se uplatňuje ceník se sazbami PV1 a PV2

Tarifní pásma pro dvousložkové ceny 

Sjednané množství

podle OD

 tarifní pásmo A           do 500 000 kWh

 tarifní pásmo B          od 500 001 do 3 333 333 kWh 

 tarifní pásmo C          od 3 333 334 kWh výše

Označení sazeb

Nové sazby Původní sazby

PM1 N15, P15, P16

PM2 N23, N36, P23, P36

PV1 N19, P19, H19

PV2 N26, N39, H26, H39, P26, P39

PJ3 N33, P33,H33

sjednané
 
množství v tarifním pásmu

Příloha č. 4: Cenová pravidla pro tepelnou energii a nosná média 

Ceník tepelné energie, teplé vody a nosných médií platný od 1. 1. 2023

Ceny jsou kalkulovány v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ

Ceník pro odběrná místa s platem za sjednané a odebrané množství

Pražská teplárenská soustava

341 - 2 220 kW

od 2 221 kW výše

Ceník pro odběrná místa s platem za sjednaný výkon a odebrané množství

Pražská teplárenská soustava 

sjednaný výkon v tarifním pásmu

Sjednaný výkon

do 340 kW


