
 

Státní příspěvek (úsporný tarif) se vztahuje pouze k domácnostem. Je odstupňován 
podle distribuční sazby, kterou naleznete mimo jiné na Vašem posledním vyúčtování. 
Státní příspěvek Vám bude zohledněn obchodníkem, u kterého jste měl platnou 
smlouvu v rozhodný den, kterým je 23. 8. 2022. 

Distribuční sazba Výše příspěvku 
        D01d      3 500 Kč 
        D02d      3 500 Kč 
        D25d      3 500 Kč 
        D26d      2 000 Kč 
        D35d      2 000 Kč 
        D45d      2 000 Kč 
        D56d      2 000 Kč 
        D57d      2 000 Kč 

Na distribuční sazby D27d a D61d se příspěvek nevztahuje. 

Úsporný tarif se zohlední v zálohových platbách splatných od října 2022. Jedná se o 
celkovou jednorázovou slevu až do výše jejího vyčerpání. Není to tedy tak, že 
zákazník obdrží tuto slevu každý měsíc. 

Dalším vládním opatřením je odpuštění poplatku na podporu obnovitelných zdrojů 
energie (POZE). Týká se všech zákazníků (nejen domácností) odebírajících elektřinu 
od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023. Výše této slevy záleží na spotřebě. 

Do 30. 9. 2022 od nás obdržíte nový platební kalendář záloh, který bude upravený o 
úsporný tarif a odpuštěný POZE.  

Úsporný tarif Vám zohledníme v záloze za říjen (v případě čtvrtletních nebo jiných 
záloh v první možné záloze) v maximální možné výši. Pokud je Vaše záloha nižší než 
výše příspěvku (například 3.500 Kč), použije se i v dalších zálohách podle tohoto 
schématu: 

 Příklad 1       Příklad 2   

 Původní záloha  Nová záloha     Původní záloha  Nová záloha 

říjen  6 000 Kč  2 300 Kč    říjen  2 000 Kč  0 Kč 

listopad  6 000 Kč  5 800 Kč    listopad  2 000 Kč  100 Kč 

prosinec  6 000 Kč  5 800 Kč    prosinec  2 000 Kč  1 800 Kč 
                                   
Výpočet pro měsíc říjen:  6 000 – 200 – 3 500 = 2 300   2 000 – 200 – 1 800 =        0 
    
Výpočet pro měsíc listopad: 6 000 – 200      = 5 800   2 000 – 200 – 1 700 =    100 
 
Výpočet pro měsíc prosinec: 6 000 – 200      = 5 800   2 000 – 200      = 1 800 

                        
 
Hodnota POZE v částce 200 Kč/měsíc je v příkladu pouze ilustrativní, bude se lišit podle celkové spotřeby. 



 
 

Možné otázky k úspornému tarifu 

 
 Obdržím nový platební kalendář? 
 
Ano, nejpozději 30. 9. 2022. Pokud hradíte přes SIPO nebo přímé inkaso z účtu, 
budeme si žádat již o sníženou částku. 
 
 
 Pokud hradím trvalým příkazem, musím si upravit jeho výši? 
 
Doporučujeme Vám snížit částku trvalého příkazu podle platebního kalendáře, který 
Vám byl zaslán elektronicky nebo poštou. Snížení je ve Vašem vlastním zájmu, jedná 
se o jeden z hlavních přínosů pro Vás, který přináší úsporný tarif. 
 
 
 Jak získám úsporný tarif? 
 
Není třeba o něj nijak žádat. Získáte ho automaticky, pokud máte jednu z výše 
uvedených sazeb.  
 
 
 Co když jsem po 23. 8. 2022 odešel k jinému obchodníkovi? 
 
Příspěvek Vám zašle původní obchodník v podobě mimořádné přeplatkové faktury. 
V tomto případě Vám současný obchodník platební kalendář záloh o úsporný tarif již 
neponíží. Poníží ho jen o odpuštěný poplatek za POZE. 
 
 
 Co se stane, pokud změním distribuční sazbu? 
 
Nestane se nic, rozhodné datum je 23. 8. 2022 a podle něj se určí, zda na úsporný 
tarif máte nebo nemáte nárok a v jaké výši. 
 
 
 Co mám dělat, pokud zjistím, že mám na faktuře chybnou sazbu? 
 
V tom případě nám zašlete reklamaci a my ji za Vás vůči státu a dalším dotčeným 
subjektům vyřídíme. Pokud jste byl/a k 23. 8. 2022 zákazníkem jiného obchodníka, je 
třeba se obrátit na něj. 
 
 
 Co znamená odpuštění POZE? 
 
Poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) je odpuštěn v období  
 
 



 
 
1. 10. 2022 až 31. 12. 2023 a týká se všech zákazníků (domácností, podnikatelů, 
firem). Pokud v tomto období budete mít více dodavatelů elektrické energie, tak Vám 
POZE nebudou fakturovány ani původním ani novým dodavatelem. 
 
 
 Co když mi v zálohách ještě nebyl zohledněn celý příspěvek a vystavila se 

faktura? 
 
Zbývající částku, která se nestihla projevit v zálohách, naleznete odečtenou 
z celkového vyúčtování. Pokud Vám vznikl přeplatek, bude Vám vyplacen v termínu 
splatnosti faktury. Následně vystavený platební kalendář záloh už bude pouze 
s odpuštěným poplatkem za POZE. 
 
 
 Příspěvek se netýká plynu? 
 
V roce 2022 ne. V roce 2023 bude druhá vlna úsporného tarifu, ve kterém se 
podpora rozdělí zvlášť na plyn a zvlášť na elektřinu. Z důvodu urychlení výplaty 
podpory na energie vycházela vláda z předpokladu, že elektřinu využívá oproti plynu 
každý. 
 
 

Detailnější informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
Otázky a odpovědi k úspornému tarifu | MPO. Pokud nenaleznete odpověď na svůj 
dotaz v těchto našich informacích nebo na stránkách ministerstva, naši telefonní 
operátoři Vám jiné informace nesdělí, žádné jiné nemají. Žádáme Vás proto o 
zvážení nutnosti telefonního hovoru. Dotaz také můžete vznést také pomocí emailu 
na adresu info@vemexenergie.cz.  

Přibližnou výši úspory si můžete vypočítat na www.energiezamene.cz. 

 
 


