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součet cen součet součet cen součet

stálý poplatek cena stálý za odebraný stálých za odebraný stálých

měsíční plat cena na činnost za odebraný měsíční a distribuovaný měsíčních a distribuovaný měsíčních

za kapacitu za zúčtování ERÚ zemní plyn plat zemního plynu zemní plyn platů zemní plyn platů

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

B D E F G H

1,10 1,34 770,00 49,00 30,60 1 251,14 115,14 139,32

1,10 1,34 770,00 49,00 30,60 1 048,23 146,89 177,74

1,10 1,34 770,00 49,00 30,60 1 024,76 160,89 194,68

1,10 1,34 770,00 49,00 30,60 1 005,63 183,20 221,67

1,10 1,34 770,00 49,00 30,60 975,25 243,85 295,06

1,10 1,34 770,00 49,00 30,60 941,53 365,54 1 139,25

součet cen

poplatek cena pevná roční za odebraný

cena na činnost za odebraný cena za a distribuovaný

za zúčtování ERÚ zemní plyn kapacitu zemního plynu zemní plyn

Kč/MWh Kč/MWh Kč/MWh Kč/m3 Kč/MWh Kč/MWh

B D E F G H

         CK- je pevná cena za kapacitu v Kč/m3 dle ceníku         

Chyba tisku vyhrazena

          Kč/m3

          součet

          cena za

          kapacitu

          celkové konečné ceny

                         s DPH

MWh/rok Kč/MWh Kč/m3 Kč/m3

a distribuovaný

zemní plyn

Kč/MWh

do 1,89

1,89 - 7,56

7,56 - 15

15 - 25

25 - 45

134,20

194,85

součet cen

za odebraný

     AZ Energies s.r.o.

zemní plyn

A

a ostatní služby dodávky

bez DPH

ceny za dodávku plynu

MWh/rok Kč/MWh

pevná cena

za distribuovaný

ROČNÍ SPOTŘEBA

     * daň ze

ceny za odebraný plynceny distribuce bez DPH

Pro konečné zákazníky společnosti AZ Energies s.r.o. s ročním odběrem do 630 MWh, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě GasNet, s.r.o.

     CENÍK ZEMNÍHO PLYNU - eTarif

pro kategorii maloodběr
účinný od 1.1.2021

A

pevná roční

cena za

kapacitu

1 139,25

ROČNÍ SPOTŘEBA

pevná cena

za distribuovaný

zemní plyn

     * daň ze

bez DPH

ceny distribuce

bez DPH

138,49 316,5445 - 63

ceny za dodávku plynu

ceny za odebraný plyn

a ostatní služby dodávky celkové konečné ceny

bez DPH

součet

cena za

kapacitu

regulované platby

regulované platby

celkové konečné ceny

bez DPH

celkové konečné ceny

s DPH

1 513,88

1 268,36

1 239,96

1 216,81

1 180,05

448,10

245,19

221,72

202,59

172,21

66,14

97,89

111,89

272,51856

*   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 AZ Energies s.r.o.je 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 1.1.2021 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:

225,22195

*   V Kategorii maloodběratel se pro výpočet celkové ceny za součet cen za distribuovaný zemní plyn připočítává daň ze zemního plynu stanovenou dle platných právních předpisů.

909,58

Měsíční platba za kapacitní složku ceny ( MKC ) se určí dle vzorce:  MKC = (CK*RS/115)/12

         RS - roční spotřeba v m3

1 100,591,34 770,00 113,39 30,6063 - 630 106,54 111,83415 1,10




