
AZ Energies s.r.o.
Pardubická 326, 537 01 Chrudim
Infolinka: 730 701 552

Email: zakaznik@azenergies.cz

www.azenergies.cz

Orientační typ 

 spotřeby 

Topím a ohřívám vodu

v rodinném domě

Topím a ohřívám vodu

v bytovém domě

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.

Všechny ceny jsou uvedeny  v Kč bez regulovaných cen a bez DPH (v závorce bez regulovaných cen s DPH). Ceny s DPH jsou pouze orientační. DPH a Daň z plynu se může měnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Sazba DPH je od 1.1.2023 dle platných předpisů 21%. 

Kompletní ceník  regulovaných cen je zveřejněn na www.azenergies.cz

Regulované sazby a ceny jsou stanoveny rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a platným nařízením vlády. 

Účinnost distribučních cen od: 1.1.2023

AZ Energies s.r.o. je nemůže žádným způsobem ovlivnit.

Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, Telefon: 564 578 666, E-mail: podatelna@eru.cz, www.eru.cz

Jako náš zákazník můžete využívat 24/7 Zákaznický portál MOJE AZ 

 - zákaznický portál pro snadnou obsluhu Vašeho účtu 
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Topím a ohřívám vodu v bytě
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                 Česká energie od A do Z

Zastropování 
cen  Od 1. 1. 2023 vláda stanovila cenový strop podle nařízení č. 298/2022 Sb.,a to v této 

maximální výši: – cena za 1 MWh: 2 500 Kč včetně DPH 3 025 Kč bez DPH)

73

______
2 500

(3 025,00)

Pokud Vaše obchodní cena překročí cenový strop stanovený vládou, budeme Vám od 1.1.2023 automaticky účtovat nejvýše tyto ceny:

Stálý plat

Kč/měsíc

130

(157,30)

Kč/MWh

Roční spotřeba

Poté Vám budeme účtovat cenu podle platného ceníku (bez zastropování).

DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ Č. 298/2022 Sb. ÚČINNÉ OD 1.1.2023 DO 31.12.2023

pro zákazníky kategorie Domácnost

CENÍK PLYN - AZ PLYN POHODA

            – cena za stálý měsíční plat: 157,30 Kč včetně DPH (130 Kč bez DPH)

Pokud obchodní cena přesáhne daný strop, budeme Vám účtovat tyto ceny.

Pokud bude obchodní cena nižší, budeme Vám účtovat ceny z platného ceníku (bez zastropování)

Zastropování cen platí pouze po dobu účinnosti vládního nařízení. Po tuto dobu platí ceny

v levém sloupci vyznačené zeleně. 

Cena za odebraný Pevná roční cena

zemní plyn za kapacituzemního plynu

2 500

(3 025,00)


