
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI VEMEX Energie a.s.
Produktová řada: Standard kategorie DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL | platnost od 1.1.2015

| Distribuční oblast:  RWE Gasnet

Ceník

[MWh/rok] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/měsíc] [Kč/MWh] [Kč/měsíc]

vařím do 1,89 888,00 29,00 30,6 412,77 65,05 1 300,77 94,05 1 331,37 94,05
(1 573,93) (113,80) (1 610,96) (113,80)

ohřívám vodu nad 1,89 do 7,56 888,00 69,00 30,6 234,74 93,09 1 122,74 162,09 1 153,34 162,09
(1 358,52) (196,13) (1 395,54) (196,13)

topím nad 7,56 do 15,00 888,00 99,00 30,6 211,85 107,51 1 099,85 206,51 1 130,45 206,51
(1 330,82) (249,88) (1 367,84) (249,88)

nad 15,00 do 25,00 888,00 99,00 30,6 193,75 130,14 1 081,75 229,14 1 112,35 229,14
(1 308,92) (277,26) (1 345,94) (277,26)

nad 25,00 do 45,00 888,00 99,00 30,6 167,74 184,33 1 055,74 283,33 1 086,34 283,33
(1 277,45) (342,83) (1 314,47) (342,83)

nad 45,00 do 63,00 888,00 99,00 30,6 137,38 298,16 1 025,38 397,16 1 055,98 397,16
(1 240,71) (480,56) (1 277,74) (480,56)

[MWh/rok] [Kč/MWh] [Kč/m³] [Kč/MWh] [Kč/MWh] [Kč/m³] [Kč/MWh] [Kč/m³] [Kč/MWh] [Kč/m³]

topím+ nad 63,00 do 630,00 859,00 79,672 30,6 117,55 108,0752 976,55 187,75 1 007,15 187,75
(1 181,63) (227,17) (1 218,65) (227,17)

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 m³ 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 ve výši Kč 2,16/MWh. Cps = je součet cen za kapacitu dle uvedené tabulky (přehled cen)

RK = je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená

kapacita v daném odběrném místě v m³, určená podle vzorce:

 RK = RS/110; kde RS = je roční odběr v daném místě spotřeby v m³

Daň ze zemního plynu [ekologická daň]: Zemní plyn je ze zákona

pro kategorii DOMÁCNOST od ekologické daně osvobozen.

A: Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6-Bubeneč
T: Zelená linka 800 400 420 
E: info@vemexenergie.cz
W: http://www.vemexenergie.cz

Sazba DPH 21%

[PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY S ROČNÍM ODBĚREM nad 63,00 MWh do 630 MWh]
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[PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY S ROČNÍM ODBĚREM DO 63,00 MWh]

cena za odebraný zemní 
plyn a ostatní služby 
dodávky bez DPH

cena za distribuci a ostatní 
regulované platby bez DPH

DOMÁCNOST
celková konečná 
cena bez DPH 
[v závorce orientační 
cena vč. DPH]

MALOODBĚRATEL
celková konečná 
cena bez DPH
[v závorce orientační 
cena vč. DPH]

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

Jsme Váš spolehlivý 
partner na celý život


