
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 1,89 531,65 72,92 2,41 899,00 50,00 30,60 1 463,66 122,92 1 771,03 148,73

1,89 - 7,56 363,32 99,30 2,41 849,00 99,00 30,60 1 245,33 198,30 1 506,85 239,94

7,56 - 15 322,01 124,84 2,41 849,00 179,00 30,60 1 204,02 303,84 1 456,86 367,65

15 - 25 304,11 146,25 2,41 849,00 179,00 30,60 1 186,12 325,25 1 435,21 393,55

25 - 45 272,82 209,79 2,41 849,00 179,00 30,60 1 154,83 388,79 1 397,34 470,44

45 - 63 243,62 316,38 2,41 849,00 179,00 30,60 1 125,63 495,38 1 362,01 599,41

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 - 630 183,34 147,23061 2,41 829,00 179,00 30,60 1 045,35 179,00 147,23061 1 264,87 216,59 178,15

*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 E.ON Distribuce, a.s.

Ceny s DPH jsou pouze orientační. Sazba DPH od 1.1.2020 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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CENÍK ZEMNÍHO PLYNU

pro kategorii domácnost a maloodběratel                                                

účinný od 1.1.2020

ceny za dodávku plynu

cena distribuce

a ostatní služby dodávky celkové konečné ceny

bez DPH bez DPH

Pro zákazníky s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s.
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