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Cena plynu klesla, zaplatíte za něj letos
méně? Záleží i na dodavateli
Koronavirová krize a nárůst energetické konkurence v Evropě způsobily
pokles ceny plynu. Někteří dodavatelé cenu zlevnili i zákazníkům, jiní
ceníky nezměnili. Jak se vyvíjí hodnota energie a jaké má plyn k vytápění,
ohřevu vody nebo vaření výhody?

Vytápění plynem poskytuje komfort i úsporu ﬁnancí
Plyn ve svých domácnostech využívá více než čtvrtina obyvatel ČR. Cena plynu je totiž oproti
elektřině výhodná zejména při vytápění velkých nebo ne dokonale zaizolovaných prostor, na rozdíl od
tuhých paliv s ním není žádná práce, topení se snadno reguluje a provoz je ekologický a bez špíny
v kotelně.

Vývoj ceny plynu
Cenu plynu ovlivňuje nejen jeho hodnota na burze, ale také cena ropy (plyn je jí ovlivněn), roční
období (vyšší poptávka v zimě), skladovací kapacity i hospodářská situace. Zároveň má vliv i
nárůst evropské konkurence, která sem dováží plyn plynovodem přes Německo či ve zkapalněné
formě z USA, a očekávaný propad ekonomiky kvůli pandemii covidu-19. Plyn se zlevňoval již od roku
2019, komodita zaznamenala pokles i o 20 % – nejlevnější byl plyn v létě 2020, kdy se 1 MWh na
burze prodávala zhruba za 6 dolarů. Nyní cena plynu mírně vzrostla na cca 10 dolarů za 1 MWh,
což odpovídá průměrným hodnotám z roku 2017.
Někteří dodavatelé promítli sníženou cenu plynu i do svých ceníků – spotřebitelé se tak
mohou radovat z úspory zejména v nadcházející topné sezóně. Po stabilizaci a nárůstu ekonomiky
v následujících letech se však počítá s mírným zdražením plynu na jeho adekvátní hodnotu.
Dlouhodobě se ale stále jedná o velmi výhodný typ energie pro domácnost.
TIP: Srovnejte v internetových srovnávačích energie svého dodavatele plynu s ostatními a najděte si
toho nejlevnějšího. Můžete ušetřit tisíce korun ročně.

Výhody plynového topení, ohřevu vody a vaření na plynu
Zemní plyn je ﬁnančně výhodný, ekologický a bezpečný zdroj energie v domácnosti. Topení
plynem poskytuje plusy zejména v budovách s nedostatečnou termoizolací či rozlehlými pokoji. Ohřev
vody je pak díky kondenzačnímu plynovému kotli vysoce efektivní a poskytuje další úsporu (navíc na
jeho pořízení můžete čerpat dotace). Vaření na plynu je sice minoritní ﬁnanční položkou, ale pro
domácí kuchaře a kuchařky jde o nejoblíbenější způsob přípravy jídel spolu s indukcí – klasické
elektrické plotýnky se totiž pomalu nahřívají a k dosažení maximálního tepla je zapotřebí dlouhý čas.
Nevýhodou využití plynu pak může být nutnost zřízení plynové přípojky nebo zásobníku, stavební
úpravy (např. vyvložkování komína pro vytápění, vytvoření místa pro kotel) a každoroční bezpečnostní
revize. U starších domů jde však o bezpečný, pohodlný a výhodný způsob vytápění, ohřevu vody i
vaření.

