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

za distribuovaný měsíční plat služby za odebraný měsíční daň ze a distribuovaný měsíčních a distribuovaný 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 1,89 396,95 62,28 2,05 899,00 50,00 30,60 1 328,60 112,28 1 607,61 135,86

1,89 - 7,56 236,87 87,47 2,05 849,00 99,00 30,60 1 118,52 186,47 1 353,41 225,63

7,56 - 15 212,57 102,69 2,05 849,00 179,00 30,60 1 094,22 281,69 1 324,01 340,84

15 - 25 200,83 117,19 2,05 849,00 179,00 30,60 1 082,48 296,19 1 309,80 358,39

25 - 45 161,77 198,26 2,05 849,00 179,00 30,60 1 043,42 377,26 1 262,54 456,48

45 - 63 153,05 230,46 2,05 849,00 179,00 30,60 1 034,70 409,46 1 251,99 495,45

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 - 630 112,01 104,24252 2,05 829,00 179,00 30,60 973,66 179,00 104,24252 1 178,13 216,59 126,13

*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 Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2019 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 Pražská plynárenská Distribuce, a.s.


