
Energetický regulační úřad („ERÚ“) zveřejnil na svých internetových stránkách indikativní 
ceny plynu pro 2. čtvrtletí 20202 (dále jen „2Q/2020“).

V případě indikativních cen plynu se jedná o ceny nezávazné, doporučené ERÚ. ERÚ zavedl zveřejňování 
indikativních cen plynu již koncem roku 2016, kdy tímto krokem reagoval na pomalejší tempo poklesu 
cen plynu v nabídkách obchodníků, než bylo očekáváno, s ohledem na vývoj cen plynu, na světových 
trzích. V případě indikativní ceny se jedná o doporučenou cenu neregulované složky plynu pro 
domácnosti, tedy té části celkové ceny plynu, která je stanovována dohodou mezi obchodníkem a 
zákazníkem. Pro celkovou cenu plynu je nutno k neregulované složce připočíst regulovanou složku 
(stanovovanou ERÚ a zákony) a daně. 

V porovnání s 1. čtvrtletím 2020 došlo pro 2Q/2020 k výraznému poklesu cen plynu, kdy tento pokles 
dosahuje až 50 CZK/MWh. Aktuálně ERÚ stanovil indikativní ceny plynu pro domácnosti pro 2Q/2020 
takto:

Charakter spotřeby   Indikativní ceny (Kč/MWh)

Vaření (spotřeba 0-1,89 MWh) 897 Kč/MWh

Ohřev vody (spotřeba 1,89 – 7,56 MWh) 747 Kč/MWh

Vytápění (spotřeba 7,56 MWh a výše) 697 Kč/MWh

zdroj: www.eru.cz

Přitom nelze vyloučit, že s ohledem na velice mírnou zimu jako i stávající situaci v důsledku pandemie 
koronaviru, mohou ceny plynu i dále klesat. To platí zejména u velkoodběrů plynu. 

V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace 
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.

I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost 
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či 
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost 
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv 
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu.
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