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Dodavatelé energií mají za 
sebou turbulentní období. Jen 
co se jim podařilo obsloužit té
měř milion odběrných míst 
v  režimu DPI, zažil trh další 
otřesy v souvislosti s nejistota
mi ohledně dostatku energií. 
Přesto se některým dodavate
lům energií podařilo obrátit 
krizi v růst. ARMEX  ENERGY 
i v období nejistoty na energe
tickém trhu nadále stabilně ros
te díky vlastní obchodní aktivi
tě, ale také na základě akvizic 
menších dodavatelů energií, 
v níž hodlá pokračovat i v roce 
2023. Vyšší tisíce klientů tak 
zachránil před rizikem pádu do 
režimu dodavatele poslední 
 instance.

I díky těmto akvizicím se tak 
ARMEX ENERGY stabilně 
zařadil mezi desítku největších 
dodavatelů v Česku, kdy v zá
ří  2022 evidoval 78 349 připo
jených odběrných míst a  další 
tisíce čekajících na připojení 
v nejbližší době. Do dvou let by 
chtěl dosáhnout mety sto tisíc 
připojených odběrných míst.

Přeměnit krizi 
v příležitost

Dříve menší dodavatel půvo
dem z  Ústeckého kraje se bě
hem posledních několika let 
transformoval do dodavatele 
energií s  působností po celé 
České republice. Velkou výho
dou ARMEX ENERGY je zá
zemí silné skupiny ARMEX, 
za kterou stojí dvojice podnika
telů Antonín Hlavsa a  Hynek 
Sagan. Přestože někteří doda

vatelé včetně těch dominant
ních v tomto roce částečně po
zastavili příjem nových zákaz
níků, v ARMEX ENERGY se 
vydali opačnou cestou. „Kme
nová základna našich odběrate
lů se téměř zdvojnásobila. 
Rostli jsme především díky ak
vizici menších dodavatelů a ta
ké v  příštím roce jsme připra
veni akvírovat menší dodavate
le, kteří budou chtít opustit 
energetický trh bez toho, aby 
ohrozili své klienty. Jsem rád, 
že se nám daří nové zákazníky 
i  tyto dodavatele přesvědčit, 
že jsme dodavatel energií 
s   jasnou budoucností,“ hodnotí 
 Zdeněk Mráz, obchodní ředitel 
 ARMEX ENERGY.

ARMEX ENERGY nyní 
chce potvrdit svou silnou pozici 
na trhu listopadovou kampaní, 
která se nese v odlehčeném du
chu a na absurdních příkladech 
ukazuje strasti českých domác

ností v  souvislosti s  energetic
kou krizí.

„Cítili jsme, že je potřeba 
stávající složitou situaci v ener
getice trochu odlehčit. Svět 
energií je podle nás celý po
slední rok vzhůru nohama, ale 
ARMEX ENERGY tuto složi
tou situaci zvládl. Touto kam
paní také připomíná, že již 
17 let patří mezi stabilní doda
vatele energií,“ vysvětluje Zde
něk Mráz. Díky širokému pod
nikatelskému zaměření skupi
ny ARMEX mohou zákazníci 
cítit jistotu, že dodavatel bez
precedentní situaci na energe
tickém trhu zvládne.

V  rámci kampaně ARMEX 
ENERGY představuje také tipy 
pro úspory na energiích v  do
mácnosti. Ty si mohou návštěv
níci stáhnout na stránkách do
davatele www.armexenergy.cz 
nebo je lze získat v tištěné po
době od odborných konzultan
tů. „Připravili jsme sadu 17 ti
pů, jak smysluplně ušetřit za 
energie v domácnosti. Jsme rá
di, že s  celou situací nám po
máhá naše celorepubliková síť 
poradců. Zákazníci oceňují 
osobní přístup i to, že si mohou 
domluvit schůzku podle svých 
potřeb doma nebo kdekoli 
 jinde, a  to i  v  podvečer,“ říká 
Zdeněk Mráz.

Zastropování cen 
přineslo klid

Schopnost plánovat a  vyhod
nocovat riziko je dnes podle 
Zdeňka Mráze důležitější než 
kdy dříve: „Máme výhodu silné

ho, stabilního finančního záze
mí mateřské společnosti, ener
gie jsme dokázali nakoupit na 
dlouho dopředu, a dokonce má
me pronajaté vlastní kapacity 
v  zásobnících plynu na území 
Česka.“ Přestože zastropování 
cen energií přineslo zákazní
kům zklidnění, pro ARMEX 
ENERGY a  další dodavatele to 
znamenalo i  řadu komplikací. 
„Museli jsme několikrát aktua
lizovat ceníky a výši záloh, po
týkali jsme se s nejistotou ohled
ně podmínek zastropování a ne
dostatkem informací ze strany 
státu. Posílili jsme zákaznickou 
linku, abychom zvládli vyřizo
vat dotazy našich zákazníků, 
kteří se nejprve dotazovali 
ohledně podmínek úsporného 
tarifu a  následně si ověřovali 
 informace o  zastropování cen 
energií,“ dodává Zdeněk Mráz.

Do nového roku 
s novými produkty

Hned v začátku příštího roku 
chystá ARMEX ENERGY pro 
své zákazníky novinky v podo
bě produktů z  oblasti fotovol
taických elektráren. Uvede zce
la nový produkt eBaterie s vý
kupem až do instalovaného 
výkonu 50 kW, kdy pro majite
le nelicencovaných elektráren 
umožní výkup přebytečné 
energie za výhodných podmí
nek. Navíc chystá revoluční pi
lotní projekt, který umožní do
mácnostem i  podnikatelskému 
sektoru získat fotovoltaickou 
elektrárnu bez jakékoli vstupní 
investice.

ARMEX ENERGY má za sebou rekordní rok, 
energii dodává již téměř 90 000 zákazníkům

Zdeněk Mráz, obchodní ředitel 
ARMEX ENERGY

Prodeje krbů trhají rekordy 
a  lidé ve velkém zapojují dříve 
zapomenuté komíny. To vše 
způsobuje výrazné riziko ná
růstu požárů, např. vznícením 
sazí nebo neodborným připoje
ním topného tělesa ke komínu. 
Pravidelnou kontrolu, kterou 
předepisuje vyhláška č. 34/2016 
Sb., o  čištění, kontrole a  revizi 

spalinové cesty, by tak lidé měli 
svěřit do ruky odborníkům.

„Naše společnost CUP Ko
minictví působí po celé republi
ce a každý rok zkontroluje a vy
čistí desítky tisíc komínů,“ uvá
dí jednatel firmy Jakub Březina. 
Ta patří mezi největší české ko
minické firmy a  své služby 
představuje na příznačné adre

se www.kominici.cz, kde si je 
také klienti mohou objednat.

„Klienti ARMEX ENERGY 
si mohou zvolit produkt s  pří
domkem  – plus –, který obsa
huje každoroční čištění v ceně. 
Nemusí se tak o nic starat, vždy 
jim dopředu zavoláme, domlu
víme konkrétní termín čištění 
a po něm vystavíme odbornou 
zprávu,“ vysvětluje výhody Ja
kub Březina.

Ročně v  České republice 
 vyhoří přes tisíc domácností 
a  statisticky až 90  % případů 
způsobí zanesený komín. Ne
zkontrolovaný komín znamená 
nebezpečí pro váš majetek a ro
dinu. Důležité povinnosti a ter
míny nechte za svou domácnost 
hlídat profesionály, kteří s  vá
mi návštěvu kominíka naplánu

jí, všechny záznamy elektro
nicky archivují a vždy po sobě 
svědomitě uklidí. Svůj termín 
si můžete u  firmy CUP 
 Kominictví sjednat i  přes 
 telefon 565 55 44 44.

Pravidelnou kontrolu komínů svěřte odborníkům

Stranu připravil 
Václav Tuček

V  letošním roce došlo ke 
 zlomu, kdy zájem o  fotovolta
ické elektrárny zcela překonal 
všechny předchozí roky. Nejen 
domácnosti, ale i firmy se snaží 
zajistit si vlastní energetickou 
výrobu a hledají cesty ke sníže
ní odběru ze sítě. ARMEX jde 
příkladem a  vlastní objekty 
a  čerpací stanice PHM, které 
provozuje, osazuje panely s cí
lem pokrýt spotřebu objektů.

„Na čerpací stanici PHM 
v  Jablonci nad Nisou jsme už 
realizaci dokončili a  do konce 
roku chceme zvládnout instala
ce na dalších 10 čerpacích sta
nicích,“ říká Jaroslav Stránský 
ze společnosti ARMEX 
 INVEST, který má projekt na 
starosti. Připravený k  realizaci 
je také projekt v  Děčíně, na 
 budově multifunkčního Live 
Centra. „Zde bude výroba slou
žit k  pokrytí spotřeby objektu 
s 42 byty, restaurací a fitness,“ 
dodává Stránský.

ARMEX se v tomto projektu 
rozhodl vydat novou cestou, 
kdy majitel budovy dlouhodo
bě pronajme svou střechu sa

mostatnému subjektu a  ten se 
postará o  povolení, financová
ní, realizaci, ale také vyúčto
vání a  reporting. „Inspirovali 

jsme se v zahraničí, kde již po
dobné projekty úspěšně fungu
jí, a  chceme být průkopníkem 
těchto realizací v  Česku,“ 

 doplňuje pak k  tématu David 
Otoupalík ze společnosti 
 ARMEX.

„Firem montujících fotovol

taické systémy je nespočet a li
dé si dnes mohou jednoduše 
pořídit vlastní elektrárnu. Nic
méně i  přes státní dotaci jde 
o poměrně nákladnou investici 
v  řádu statisíců, kterou si ne
může dovolit každý. To chceme 
změnit a  zajistit, aby každý 
mohl čerpat výhody obnovitel
ných zdrojů,“ upřesňuje David 
 Otoupalík.

Již nyní se zájemci o pilotní 
projekt mohou zaregistrovat na 
adrese www.mamstrechu.cz 
a  nezávazně se přihlásit o  po
drobnější informace. „Tito lidé 
od nás získají právo na priorit
ní instalaci fotovoltaiky v  no
vém režimu,“ dodává David 
 Otoupalík. Na této adrese také 
ARMEX registruje zájemce 
z řad firem a subjektů, které se 
chtějí na tomto revolučním 
 projektu podílet. Spuštění se 
očekává v první polovině roku 
2023.

Pokud máte střechu, můžete si vyrábět vlastní elektřinu
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