
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 1,89 462,74 67,65 2,41 899,00 50,00 30,60 1 394,75 117,65 1 687,65 142,36

1,89 - 7,56 250,90 100,89 2,41 849,00 99,00 30,60 1 132,91 199,89 1 370,82 241,87

7,56 - 15 228,20 114,70 2,41 849,00 179,00 30,60 1 110,21 293,70 1 343,35 355,38

15 - 25 207,72 139,33 2,41 849,00 179,00 30,60 1 089,73 318,33 1 318,57 385,18

25 - 45 178,32 198,95 2,41 849,00 179,00 30,60 1 060,33 377,95 1 283,00 457,32

45 - 63 143,16 327,87 2,41 849,00 179,00 30,60 1 025,17 506,87 1 240,46 613,31

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 - 630 110,90 115,48021 2,41 829,00 179,00 30,60 972,91 179,00 115,48021 1 177,22 216,59 139,73

*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 GasNet, s.r.o.

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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