
součet cen součet součet

pevná cena stálý cena za  cena stálý za odebraný stálých součet cen stálých

za distribuovaný měsíční plat služby za odebraný měsíční daň ze a distribuovaný měsíčních za odebraný měsíčních

roční spotřeba zemní plyn za kapacitu operátora zemní plyn plat zemního plynu * zemní plyn platů zemní plyn platů

MWh/rok Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

do 1,89 520,05 70,31 2,06 789,00 10,00 30,60 1341,71 80,31 1623,47 97,18

1,89 - 7,56 309,95 112,01 2,06 789,00 30,00 30,60 1131,61 142,01 1369,25 171,83

7,56 - 15 287,58 141,27 2,06 789,00 99,00 30,60 1109,24 240,27 1342,18 290,73

15 - 25 267,55 184,01 2,06 789,00 99,00 30,60 1089,21 283,01 1317,94 342,44

25 - 45 238,63 272,00 2,06 789,00 99,00 30,60 1060,29 371,00 1282,95 448,91

45 - 63 203,96 445,24 2,06 789,00 99,00 30,60 1025,62 544,24 1241,00 658,53

součet cen součet součet cen součet

pevná cena pevná roční cena za  cena stálý za odebraný stálých součet za odebraný stálých součet

za distribuovaný cena za služby za odebraný měsíční daň ze a distribuovaný měsíčních cen za a distribuovaný měsíčních cen za

roční spotřeba zemní plyn kapacitu operátora zemní plyn plat zemního plynu * zemní plyn platů kapacitu zemní plyn platů kapacitu

MWh/rok Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3 Kč/MWh Kč/měsíc Kč/m3

63 - 630 182,43 151,17186 2,06 759,00 99,00 30,60 974,09 99,00 151,17186 1178,65 119,79 182,92

*Kategorie domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena, dále také maloodběratel s povolením k nabytí plynu bez daně dle zákona č. 261/2007 Sb.

Ceník produktů ARMEX ENERGY, a.s. (ceník AE) pro konečné zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě QUANTUM, a.s.

Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2018 je dle platných právních předpisů 21 %. DPH se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Stanovení platby za kapacitní složku ceny (pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh):

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 m
3
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Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě QUANTUM, a.s.
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