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Květen 2022 

NÁKLADY DOMÁCNOSTÍ 

NA ZEMNÍ PLYN 
Jaroslav Ungerman 
Shrnutí 
Narůstající ceny energií včetně ceny zemního plynu patří aktuálně k největším obavám českých 

domácností i firem. Ceny budou podle všeho dále narůstat. To může přivést mnohé domácnosti 

do stavu tzv. energetické chudoby a řadu firem do existenčních potíží. Ekonom Jaroslav 

Ungerman vypočítal, o kolik se při současných cenách zvýší náklady pro domácnosti a jaký bude 

předpokládaný vývoj do roku 2023. 

Hlavní body 
• Je nutno počítat s tím, že náklady domácností na spotřebu zemního plynu se zvýší – 

při současné úrovni cen – na dvojnásobek. 

• Do roku 2023 by ceny zemního plynu resp. náklady domácnosti vzrostly na téměř trojnásobek. 

• Analogicky se zvýší i náklady firem, které využívají zemní plyn k technologickým účelům. 
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Z tuzemské spotřeby zemního plynu se spotřebuje 28,3 % v průmyslu, 25,0 % v domácnostech, 23,5 % 

na výrobu elektřiny a tepla a 16,3 % v komerčním a veřejném sektoru. Celková roční spotřeba zemního 

plynu (bez ohledu na účel použití) v domácnostech se odhaduje na 2,3 mld m3. 

Podle dat dodavatelů zemního plynu je průměrná roční spotřeba zemního plynu (orientačně platí 1 m3 

= 10,55 kWh)1 

• při vaření – 200 kWh na osobu tj. 18,9 m3 

• na ohřev vody – 1460 kWh na osobu tj. 138,3 m3 

• při vytápění – 110 kWh na 1 m2 tj. 10,42 m3 

Toto jsou průměrné hodnoty, které se liší v návaznosti na počasí, na to, zda uživatel tráví v bytě většinu 

času (důchodce), jak se myje – sprcha či vana, jak myje nádobí atd. 

Podle expertních odhadů lze uvést, že byt v rodinném domě měl v roce 2020 průměrnou roční spotřebu 

plynu 1 529 m3 tj. 16 130,9 kWh. Podle cen roku 2020 byly náklady 22 000 Kč za rok.2 

Byt v bytovém domě (pro vaření případně ohřev vody) pak měl průměrnou roční spotřebu 413 m3, 

tj. 4357 kWh. V cenách roku 2020 je to zhruba náklad 9 000 Kč za rok. 

V současné době jsou na trhu desítky tarifů od desítek dodavatelů, které se liší základní cenou 

za dodávku v kWh a stálými poplatky, které nezávisí na množství spotřebovaného plynu.3 Tyto ceny 

si určuje dodavatel samostatně. Vedle toho je součástí ceny i poplatek distributorovi za přepravu plynu 

a poplatek operátorovi trhu – tyto ceny jsou regulované a určuje je ERÚ.  

Z orientačního přehledu vyplývá, že relativně nejnižší ceny začínají na úrovni 12,8 Kč/kWh, ale stálý 

poplatek 250 Kč/měs. A nejvyšší ceny dává dodavatel poslední instance Pražská plynárenská 

49,60 Kč/m3 a stálý poplatek 100 Kč/měs.  

Ceny velkých dodavatelů – ČEZ, Innogy – se pohybují kolem 20 Kč/m3 a měsíční poplatky 120 Kč/měs. 

Některé jejich tarify jsou však vyšší kolem 25 Kč/m3, pokud nabízejí fixní tarif na 2 či 3 roky. 

Pokud bychom použili tyto tarify pro propočet nákladů pouze na zemní plyn výše uvedené průměrné 

domácnosti, pak se pro rodinný dům při tarifu 20 Kč dostáváme na úroveň 30 600 Kč, 

k tomu připočítáme poplatky 120 Kč/měs tj. 1440 Kč.  

Dále je nutno započítat regulované poplatky stanovené ERÚ – tj.  235 Kč/MWh tj. 3790 Kč, dále 

poplatek OTE 38,7 Kč a měsíční platbu 135 Kč tj. 1620 Kč. 

Celkové náklady bytu potom budou 37 489 Kč bez DPH, s DPH je to pak 45 361 Kč  tj. měsíční zálohy 

by byly 3780 Kč.  

Podle uvedených dat za rok 2020 při nákladech 22 000 Kč by byly měsíční zálohy 1830 Kč.  

 
1 Plyn.co (5. března 2020). Jaká je průměrná spotřeba plynu v domácnosti při vytápění, ohřevu vody a vaření? 

https://www.plyn.co/blog/plyn/jaka-je-prumerna-spotreba-plynu-v-domacnosti-pri-vytapeni-ohrevu-vody-a-

vareni.  
2 Porovnej24.cz (7. ledna 2021). Průměrná spotřeba elektřiny a plynu na domácnost: ČR vs ostatní státy EU. 

https://www.porovnej24.cz/clanky/prumerna-spotreba-elektriny-a-plynu-na-domacnost-cr-vs-ostatni-staty-eu.  
3 Kurzy.cz. Přepočet plynu m3 na MWh, m3 na kWh. https://www.kurzy.cz/plyn/prevod-m3-mwh.  

https://www.kurzy.cz/komodity/zemni-plyn-graf-vyvoje-ceny/
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/prumysl/
https://www.kurzy.cz/elektrina/
https://www.kurzy.cz/komodity/teplo/
https://www.plyn.co/blog/plyn/jaka-je-prumerna-spotreba-plynu-v-domacnosti-pri-vytapeni-ohrevu-vody-a-vareni
https://www.plyn.co/blog/plyn/jaka-je-prumerna-spotreba-plynu-v-domacnosti-pri-vytapeni-ohrevu-vody-a-vareni
https://www.porovnej24.cz/clanky/prumerna-spotreba-elektriny-a-plynu-na-domacnost-cr-vs-ostatni-staty-eu
https://www.kurzy.cz/plyn/prevod-m3-mwh
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Při současné úrovni cen plynu – a není jasné, zda a jak dlouho tyto ceny vydrží – je pak zvýšení cen 

pro domácnosti dvojnásobné.  

Analogicky pro byt uvedený výše – plyn na vaření a ohřev vody – by při spotřebě 413 m3 byly roční 

náklady 14 970 Kč vč. DPH tj. měsíčně 1250 Kč oproti současným 750 Kč.  

V každém případě je proto nutno počítat s tím, že náklady domácností na spotřebu zemního plynu 

se zvýší – při současné úrovni cen – na dvojnásobek. 

Jedním z možných řešení, jak náklady domácností snížit, by bylo centrálně např. státní firmou uzavřít 

dlouhodobé smlouvy na dodávky zemního plynu a orientovat se na omezení nákupů na spotových 

trzích. Dosud existuje zbytkový státní podnik ČCP Transgas – pozůstatek po privatizaci Transgasu. 

Pokud by byl oživen, vybaven kapitálově, pak by mohl nakupovat plyn přímo z Gazpromu dlouhodobou 

smlouvou jako Maďarsko, nebo od jiných dodavatelů a dodávat za rozumné ceny do ČR.     

Vývoj cen zemního plynu 

Za základní referenci cen zemního plynu se považuje holandský trh TTF, což je spotový trh. 

Cena zemního plynu na tomto trhu se v letech 2017–2020 pohybovala bez ohledu na roční období 

kolem úrovně 25€/MWh tj. na úrovni 0,25 € na jeden m3 tj. 6,6–7 Kč/m3 (podle kurzu CZK/EUR). 

Cena zemního plynu začala rychle růst od března 2021, 31. srpna 2021 již byla kolem 50 €/MWh 

a koncem září 2021 již dosáhla 75 €/MWh a hranici 100€/MWh poprvé překročila 11. října 2021. 

Od té doby se na této úrovni cena drží s extrémními výkyvy kolem vzniku konfliktu na Ukrajině, 

ale v průměru cena osciluje kolem úrovně 100€/MWh. 

Předpověď vývoje ceny, kterou uvádí prognóza, se na tomto trhu vyjadřuje jako střední hodnota ceny 

v létě 2023 v intervalu 130–150€/MWh. Přepočteno do hodnoty v metrech krychlových jde o cenu 

1,25€/1m3 tj. kolem 30 Kč/m3. Jde o cenu na hubu TTF – kolik jsou náklady na přepravu tohoto plynu 

do ČR, není známo. 

Proti současným kalkulacím, kde se počítá s cenou kolem 20 Kč/m3, je to vzestup minimálně o dalších 

50 %. Promítnuto do nákladů na spotřebu zemního plynu v bytě v shora uvedeném příkladu, 

kde se plyn používá k vytápění, vaření a k ohřevu vody, pak roční náklady vč. DPH přesahují 63 000 Kč 

(oproti současným 37 000 Kč).  Tento propočet ovšem nepočítá s tím, že by se změnily i další poplatky 

Za tři roky – do roku 2023 – by tak ceny zemního plynu, resp. náklady domácnosti – výše uvedeného 

bytu – vzrostly na téměř trojnásobek. Analogicky se pak zvýší i náklady průmyslových firem, 

které využívají zemní plyn k technologickým účelům.  
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JAROSLAV UNGERMAN 

Analytik 

Jaroslav Ungerman je vystudovaným ekonomem. Působil jako 

poradce premiérů pro ekonomickou strategii, také byl 

poradcem ministra průmyslu a obchodu a ministra financí. 

Působí jako místopředseda dozorčí rady Exportní garanční 

a pojišťovací společnosti. Pracoval řadu let ve státní správě 

a v bankovnictví a v minulosti také učil na Vysoké škole 

ekonomické v Praze. V současné době je ekonomickým 

poradcem Andreje Babiše. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


