
Ceny jsou kalkulovány v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č.4/2021 ze dne 16. 09. 2021

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH účtované podle platných předpisů!

odebrané

množství A B C

Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ

Předací místo Smluvní označení Sazba

Vstup do RTZ 
4) na vstupu do předávací stanice N15, P15, P16 657,00 258,00 247,00 222,00

na výstupu z předávací stanice nebo 

na vstupu do objektu
N23, N36, P23, P36 716,00 304,00 294,00 283,00

teplá voda na vstupu do objektu 
1) N33, H33, P33 987,00 x x x

odebrané

množství A B C

Předací místo Smluvní označení Sazba Kč/GJ Kč/kW Kč/kW Kč/kW

Vstup do RTZ 
4) na vstupu do předávací stanice N19, H19, P19 657,00 1 347,00 1 289,00 1 159,00

Vstup do OTZ 
5) na výstupu z předávací stanice nebo 

na vstupu do objektu
N26, N39, H26, H39, P26, P39 716,00 1 587,00 1 535,00 1 477,00

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 s platem za sjednaný výkon a odebrané množství

Tarifní pásma pro dvousložkové ceny 

 tarifní pásmo A         do 1800 GJ

 tarifní pásmo B         1801 až 12 000 GJ

 tarifní pásmo C         od 12 001 GJ výše

sjednané 
2) 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. 12. 2022

Ceník pro odběrná místa s platem za sjednané a odebrané množství

Pražská teplárenská soustava 
3)

plat za množství

sjednaný výkon do 0,35 MW

sjednaný výkon od 0,351 - 2,29 MW

sjednaný výkon od 2,291 MW výše

Vstup do OTZ 
5)

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

Pražská teplárenská soustava 
3)

výkon v tarifním pásmu

Sjednané množství

podle OD
Plat za výkon

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

2) Plat za sjednané množství je stanoven za rezervaci výkonu zdrojů a dopravní kapacity distribuční soustavy

3) Pražská teplárenská soustava (PTS) - soustava propojených zdrojů tepelné energie EMĚ, Třeboradice, Malešice, Michle, Krč, Holešovice a oblast 

vytápěná blokovou kotelnou Lhotka-Libuš (LL16)

4) RTZ - rozvodné tepelné zařízení ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění

5) OTZ - odběrné tepelné zařízení ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění


