PLYN SPOT+
PRO DOMÁCNOSTI
Účinný od 1. 10. 2022 pro stávající zákazníky.
Distribuční území GasNet, s.r.o.
Cena zemního plynu je stanovena pro každý den dodávky zvlášť a rovná se ceně vzniklé obchodováním na krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném
společností OTE, a.s. Konkrétní ceny pro daný obchodní den jsou zveřejňovány na adrese www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/plyn/vnitrodenni-trh.
Cena zemního plynu je uváděna v EUR a pro přepočet na Kč se použijí denní kurzy ČNB, které jsou zveřejňovány na adrese www.cnb.cz.
Výsledná cena za 1 MWh zemního plynu v daném období se stanovuje jako součet součinů denních spotřeb a denních cen zobchodovaných na
krátkodobém vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou spotřebou za shodné období a poplatku za zajištění nákupu
a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 350 Kč bez DPH (423,5 Kč s DPH) a stálého platu 199 Kč bez DPH (240,79 Kč s DPH) za měsíc.
Naměřenou spotřebou se u zákazníků s neprůběhovým měřením typu „C“ nebo „CM“ rozumí hodnota spotřebovaného plynu rozložená do
jednotlivých obchodních dnů, a to dle přiděleného, teplotně přepočteného typového diagramu dodávky (TDD). U zákazníků s průběhovým
měřením typu „A“ pak denní spotřeba odpovídá skutečně naměřené spotřebě plynu v odběrném místě.
Tento produkt je blíže specifikován v dokumentu „Produktové podmínky SPOT +“.
SPOT+ je exkluzivní produkt, který lze sjednat výhradně prostřednictvím partnerské sítě.
Chyby v tisku vyhrazeny.

JSME SOUČÁSTÍ SKUPINY

Skupina ARMEX se zabývá dodávkami energií, velkoobchodním prodejem pohonných hmot, vlastní
síť čerpacích stanic a hledá možnosti úspor nejen v domácnostech, ale i ve firmách.
Je to 20. největší skupina v České republice a s obratem více než 20 miliard Kč ročně má silné finanční
zázemí a podporu, což přináší stabilitu nejen firmám ve skupině, ale i všem zákazníkům skupiny.

Férový dodavatel energií
Člen skupiny s 30letou tradicí
Trvale příznivé podmínky

www.armexenergy.cz
ARMEX ENERGY a.s.
Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín

IČ: 272 66 141
DIČ: CZ 272 66 141

Zákaznická linka: 412 154 154
E-mail: energy@armexenergy.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1602

CENÍK K PRODUKTU PLYN SPOT+ PRO DOMÁCNOSTI
Účinný od 1. 10. 2022 pro stávající zákazníky. Distribuční území GasNet, s.r.o.

Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o.
CENY ZA ODEBRANÝ PLYN A OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY
Cena za odebraný zemní plyn
ROČNÍ SPOTŘEBA MWh/rok

(Kč/MWh)

VAŘÍM

do 1,89

OHŘÍVÁM VODU

1,89 - 7,56
7,56 - 15

TOPÍM

15 - 25
25 - 45

Výsledná cena za 1 MWh komodity v daném období se stanovuje jako součet
součinů denních spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém
vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou
spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle
platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), a poplatku za zajištění nákupu
a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 350 Kč bez DPH (423,5 Kč
s DPH)).

CENY DISTRIBUCE A DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU
Stálý měsíční
plat

(Kč/měsíc)

199,00

CENY ZA ODEBRANÝ PLYN A OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY
Cena za odebraný zemní plyn

MÁM VELKOU SPOTŘEBU

63 - 630

Výsledná cena za 1 MWh komodity v daném období se stanovuje jako součet
součinů denních spotřeb a jednotkových cen zobchodovaných na krátkodobém
vnitrodenním trhu organizovaném společností OTE, a.s., vydělených naměřenou
spotřebou za shodné období (dle dat z www.ote-cr.cz, přepočítané na Kč (dle
platného kurzu www.cnb.cz k danému dni), a poplatku za zajištění nákupu
a dodávek pro Vaše odběrné místo za 1 MWh ve výši 350 Kč bez DPH (423,5 Kč
s DPH)).

(Kč/MWh)

Cena za služby
operátora

(Kč/měsíc)

Daň ze zemního
plynu*

(Kč/MWh)

(Kč/MWh)

463,81

(561,21)

68,07

(82,36)

2,04

(2,47)

30,60

(37,03)

251,94

(304,85)

101,17

(122,42)

2,04

(2,47)

30,60

(37,03)

229,34

(277,50)

114,29

(138,29)

2,04

(2,47)

30,60

(37,03)

210,58

(254,80)

135,54

(164,00)

2,04

(2,47)

30,60

(37,03)

177,64

(214,94)

200,51

(242,62)

2,04

(2,47)

30,60

(37,03)

143,69

(173,86)

321,22

(388,68)

2,04

(2,47)

30,60

(37,03)

CENY DISTRIBUCE A DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU
Stálý měsíční
plat

(Kč/MWh)

Stálý měsíční
plat za kapacitu

(240,79)

45 - 63

ROČNÍ SPOTŘEBA MWh/rok

Pevná cena za
distribuovaný zemní
plyn

Pevná cena za
distribuovaný zemní
plyn

(Kč/měsíc)

199,00

(240,79)

Pevná roční
cena za kapacitu

(Kč/MWh)

105,79

(128,01)

Cena za služby
operátora

(Kč/m3)

119,64

Daň ze zemního plynu*

(Kč/MWh)

(144,77)

2,04

(Kč/MWh)

(2,47)

30,60

(37,03)

*Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena.
Ceník produktů ARMEX ENERGY a.s. (ceník AE) pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o.
POSTUP VÝPOČTU CELKOVÉ ROČNÍ PLATBY ZA PLYN:

STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKU CENY (PRO ODBĚRNÉ MÍSTO S ROČNÍM ODBĚREM NAD 63 MWH):

stálé platby = 12 x („stálý měsíční plat za kapacitu“ + „Stálý měsíční plat“)
platba za zemní plyn = roční spotřeba v MWh x („pevná cena za distribuovaný plyn“
+ „Cena za služby operátora“ + „Cena za odebraný zemní plyn“)

Měsíční platba za kapacitní složku ceny (MPrk) se určí dle vzorce: MPrk = (Crk x RS/115)/12
Crk - je součet výše uvedených cen za kapacitu
RS - je roční spotřeba v m3

CENA ZA DISTRIBUCI A OSTATNÍ REGULOVANÉ PLATBY
V tomto ceníku najdete jak cenu za odebraný zemní plyn tak i ceny za regulované platby platné od 1. 1. 2022, jejichž výši určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Tuto položku nemůže dodavatel nijak ovlivnit nebo měnit.
Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závroce ceny s DPH). Změny cen vyvolané obecně závazným právním předpisem nejsou považovány za měnu ceny dodavatelem,
resp. za změnu tohoto ceníku. Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1. 1. 2022 je dle platných právních předpisů 21 %. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
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