
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI VEMEX Energie  a.s. Kategorie DOMÁCNOST a MALOODBĚR
Produkt: Flexi 11/2020 Platnost od 01.11.2020

Produktová řada: Flexi "standardní produkt - ceny pro tzv. automatickou prolongaci"  | Distribuční oblast: GasNet, s.r.o. (RWE)

Doba trvání smlouvy: se prodlužuje na stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, nejméně o 12 měsíců, nejvíce o 24 měsíců (délka Smlouvy se při automatické prolongaci vždy zaokrouhluje na celé měsíce nahoru)

PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY S ROČNÍM ODBĚREM DO 63,00 MWh

Cena za odebraný 

zemní plyn

Stálý měsíční plat  Daň ze zemního 

plynu

Pevná cena za 

odebraný zemní plyn

Stálý měsíční plat za 

kapacitu

Součet cen za 

odebraný zemní plyn

Součet stálých 

měsíčních platů

Součet cen za 

odebraný zemní plyn

Součet stálých 

měsíčních platů

Charakter 

odběru

Roční odběr v místě spotřeby 

(MWh/rok)
Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

749,00 29,00 30,60 450,54 66,14 1 199,54 95,14 1 230,14 95,14

(906,29) (35,09) (37,03) (545,15) (80,03) (1451,44) (115,12) (1488,47) (115,12)

699,00 49,00 30,60 247,63 97,89 946,63 146,89 977,23 146,89

(845,79) (59,29) (37,03) (299,63) (118,45) (1145,42) (177,74) (1182,45) (177,74)

699,00 99,00 30,60 224,16 111,89 923,16 210,89 953,76 210,89

(845,79) (119,79) (37,03) (271,23) (135,39) (1117,02) (255,18) (1154,05) (255,18)

699,00 99,00 30,60 205,03 134,20 904,03 233,20 934,63 233,20

(845,79) (119,79) (37,03) (248,09) (162,38) (1093,88) (282,17) (1130,90) (282,17)

699,00 99,00 30,60 174,65 194,85 873,65 293,85 904,25 293,85

(845,79) (119,79) (37,03) (211,33) (235,77) (1057,12) (355,56) (1094,14) (355,56)

699,00 99,00 30,60 140,93 316,54 839,93 415,54 870,53 415,54

(845,79) (119,79) (37,03) (170,53) (383,01) (1016,32) (502,80) (1053,34) (502,80)

PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY S ROČNÍM ODBĚREM NAD 63,00 MWh DO 630 MWh

Cena za odebraný 

zemní plyn

Pevná roční cena 

za denní 

rezervovanou 

kapacitu Crd

 Daň ze zemního 

plynu

Pevná cena za 

odebraný zemní plyn

Pevná roční cena za 

denní rezervovanou 

kapacitu Crd

Součet cen za 

odebraný zemní plyn

Součet stálých 

měsíčních platů

Součet cen za 

odebraný zemní plyn

Součet cen za 

kapacitu

Kč/MWh Kč/m
3 Kč/MWh Kč/MWh Kč/m

3 Kč/MWh Kč/m
3 Kč/MWh Kč/m

3

669,00 79,672 30,60 108,98 111,8342 777,98 191,51 808,58 191,51

(809,49) (96,40) (37,03) (131,87) (135,32) (941,36) (231,72) (978,38) (231,72)

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21% (v závorce jsou uvedeny orientační ceny s DPH)

Ceny za distribuci a ostatní regulované platby jsou platné od 01.01.2021

PŘEPOČET OBJEMU SPOTŘEBOVANÉHO ZEMNÍHO PLYNU STANOVENÍ PLATBY ZA KAPACITNÍ SLOŽKY CENY

Pro provedení přepočtu objemu spotřebovaného zemního Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční

plynu z m
3
 na kWh se používá přibližný převod: platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce:

1 m3 = 10,55 kWh 1 MWh = 1 000 kWh MPps = (Cps x RK)/12

Komoditní část ceny za distribuci (Kč/MWh) obsahuje pevnou cenu kde:

za službu Operátora trhu (OTE) ve výši 2,44 Kč/MWh Cps = je součet cen za kapacitu dle uvedené tabulky (přehled cen) VEMEX Energie a.s.

RK = je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená

kapacita v daném odběrném místě v m
3
, určená podle vzorce: Na Zátorce 289/3, 160 00  Praha 6 - Bubeneč

RK = RS/115; kde RS = je roční odběr v daném místě spotřeby v m
3 Infolinka ZDARMA 800 400 420

Daň ze zemního plynu (ekologická daň): Zemní plyn je ze zákona info@vemexenergie.cz

pro kategorii DOMÁCNOST od ekologické daně osvobozen. www.vemexenergie.cz

VEMEX Energie a.s., IČ: 289 03 765, DIČ: CZ28903765, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15299

Vařím do 1,89

DOMÁCNOST           MALOODBĚR 

celková konečná cena celková konečná cena

Cena za odebraný zemní plyn a 

ostatní služby dodávky
Cena za distribuci a ostatní regulované platby

Topím+ nad 63,00 do 630,00

Ohřívám vodu nad 1,89 do 7,56

Topím

nad 7,56 do 15,00

nad 15,00 do 25,00

nad 25,00 do 45,00

nad 45,00 do 63,00

mailto:info@vemexenergie.cz
http://www.vemexenergie.cz/

