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1. Produktová řada PLUS je určena pouze novým zákazníkům osloveným výhradně 
v marketingových kampaních BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. zajišťovaných 
společností Bohemia Direct Marketing a. s.

2. Cena silové elektřiny nebo cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby 
dodávky je u produktové řady PLUS po dobu prvních 12 měsíců dodávky fixní a řídí 
se Ceníkem produktové řady PLUS, a to dle Ceníku platného ke dni podpisu 
smlouvy zákazníkem. Podmínkou pro uplatnění ceny dle Ceníku platného v den 
podpisu je, aby dodávka byla zahájena nejpozději do 6 měsíců po podpisu smlouvy. 
Pokud bude možné zahájit dodávku až za více než 6 kalendářních měsíců od 
podpisu smlouvy, bude uplatněna cena dle Ceníku PLUS aktuálně platného v den 
zahájení dodávky. Podmínka se uplatní, je-li důvod nemožnosti zahájit dodávku na 
straně zákazníka (např. délka smlouvy s původním dodavatelem, chybně 
poskytnuté údaje zákazníkem bránící změně dodavatele).

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců trvání dodávky se bude cena za silovou 
elektřinu nebo odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky nadále řídit 
velkoobchodní referenční cenou, pokud si nejpozději v jedenáctém měsíci dodávky 
zákazník nezvolí a nesjedná jiný produkt z aktuální nabídky.

Cena za silovou elektřinu nebo odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky se 
stanoví jako součet těchto dílčích částí ceny:

- cena za služby obchodu činí 0,299 Kč bez DPH (0,36179 Kč vč. DPH) za 1 kWh

- cena za odběrné místo činí 3 Kč bez DPH (3,63 Kč vč. DPH) za 1 den

- velkoobchodní referenční cena (viz níže)

Pro zemní plyn: Velkoobchodní referenční cena se pro daný kalendářní rok dodávky 
stanoví jako součet součinů cen plynu pro tento rok a kurzů koruny v jednotlivých 
burzovních dnech kalendářního roku předcházejícího roku dodávky, vydělený 
celkovým počtem burzovních dnů. Do výpočtu vstupují ceny zemního plynu 
produktu G PXE CZ BL CAL-YY obchodovaném na energetické burze PEGAS 
CEGH Czech Gas Market, kde YY značí rok dodávky plynu. Výše cen je k dispozici 
na stránkách Pražské energetické burzy www.pxe.cz/On-Line/Gas/. Ceny jsou 
uváděny v eurech. Pro přepočet na české koruny se použijí denní kurzy ČNB střed, 
které jsou k dispozici na adrese www.cnb.cz.

Pro elektřinu: Velkoobchodní referenční cena se pro daný kalendářní rok dodávky 
stanoví jako součet součinů cen elektřiny pro tento rok a kurzů koruny v jednotlivých 
burzovních dnech kalendářního roku předcházejícího roku dodávky, vydělený 
celkovým počtem burzovních dnů. Do výpočtu vstupují ceny elektřiny produktu F 
PXE CZ BL CAL-YY obchodovaném na energetické burze PXE, kde YY značí rok 
dodávky elektřiny. Výše cen je k dispozici na stránkách Pražské energetické burzy 
www.pxe.cz/On-Line/Futures/. Ceny jsou uváděny v eurech. Pro přepočet na české 
koruny se použijí denní kurzy ČNB střed, které jsou k dispozici na adrese 
www.cnb.cz. V případě dvoutarifních distribučních sazeb bude tato složka ceny 
účtována stejně pro vysoký i nízký tarif.

Ceník poplatků platný od 1. 1. 2018 zahrnuje následující poplatky 
vztahující se na odběrné místo související s odběrem elektřiny/zemního 
plynu uvedené v Kč vč. DPH, poplatky za upomínky nepodléhají účtování 
DPH:

Smluvní poplatek podle ustanovení čl. K, odst. 8., 9., 10. VOP týkající se 
předčasného ukončení Smlouvy činí pro domácnosti za každé odběrné 
místo 6 050 Kč. SMS upomínka a první upomínka není zpoplatněna. 
Každá další upomínka je zpoplatněna částkou 200 Kč. Poplatek za 
poslední výzvu před přerušením dodávky činí 400 Kč. Poplatek za 
přerušení dodávek (hladina NN) a poplatek za znovu připojení 
(hladina NN) činí 907,50 Kč. Poplatek za náklady spojené se zahájením 
procesu přerušení dodávky činí 807,07 Kč. Poplatek za náklady na marný 
výjezd technika činí 726 Kč, který je účtován již v případě vystavení 
pracovního příkazu technikovi. Poplatek distribuční společnosti 
související s vystavením mimořádné vyúčtovací faktury u zemního plynu 
činí dle platného ceníku v distribučním území GasNet, s. r. o. 43,56 Kč, 
v distribučním území Pražská plynárenská Distribuce, a. s. činí 93,17 Kč. 
Poplatek za mimořádný odečet spotřeby zemního plynu provedený 
technikem distribuční společnosti dle platného ceníku distribuční 
společnosti činí v distribučním území GasNet, s. r. o. 323,07 Kč, 
v distribučním území Pražská plynárenská Distribuce, a. s. činí 
302,50 Kč. Vystavení mimořádné vyúčtovací faktury na základě 
požadavku zákazníka a nahlášeného samoodečtu k 31. 12. není 
zpoplatněno. Poplatek za vrácení přeplatku formou poštovní poukázky 
činí 36,30 Kč. Poplatek za zaslání vyúčtovací faktury poštou činí 
22,99 Kč. Poplatek za vystavení opisu dokumentu nebo výpisu ze 
smluvní dokumentace činí 242 Kč. Poplatek za sjednání vystavení 
splátkového kalendáře činí 121/242 Kč (vyšší částka je účtována 
v případě 7 a více splátek). Poplatek za službu průkaz garance nižší ceny 
činí 25,41 Kč a je účtován měsíčně za každé odběrné místo pouze 
u produktových řad GARANCE.

NN = nízké napětí (0,4–1 kV), VN = vysoké napětí (1–52 kV), 
VVN = velmi vysoké napětí (52–300 kV).
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REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY

Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem

CENA ZA DISTRIBUCI V SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

*Složka ceny na podporu výkupu elektřiny z podporovaných zdrojů energie: 15,05 Kč/A/měsíc. Cena je účtována odběrným a předávacím místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné a předávací místo připojené k 
distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek ceny, maximálně však do výše 495 Kč/MWh dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, v aktuálně platném znění.

V tomto ceníku najdete jak cenu silové elektřiny, tak i regulované platby, jejichž výši stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Od roku 2008 je součástí ceny elektřiny také daň z elektřiny. Sazba daně je 28,30 Kč bez DPH/MWh a odvádí ji za zákazníky 
dodavatel. Všechny ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Sazba DPH je 21 % (aktuální dle platných právních předpisů). Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná 
odpovídající distribuční sazba (DS). VT – vysoký tarif, NT – nízký tarif, MWh – megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh).

Home Standard 24 – Jednotarifní produkt pro běžně vybavené odběrné místo. Ideální řešení pro standardní domácnosti, které elektrický proud nevyužívají k topení ani k ohřevu vody. Home Aku 8 – Dvoutarifní produkt vhodný pro domácnosti s větším množstvím 
akumulačních spotřebičů využívaných k ohřevu vody nebo k topení. Home Aku 16 – Dvoutarifní produkt pro domácnosti s akumulačními spotřebiči pro ohřev teplé vody a spotřebiči pro hybridní elektrické vytápění. Home Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt určený 
pro domácnosti vytápěné prostřednictvím přímotopů. Home Tepelné čerpadlo 22 – Dvoutarifní produkt určený pro domácnosti používající k vytápění tepelné čerpadlo. Home Elektrické vytápění 20 – Dvoutarifní sazba pro domácnosti vytápěné elektřinou platná 
od 1. 4. 2016. Home Víkend – Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o víkendech. 

D01d 9,00 14,00 18,00 23,00 29,00 36,00 45,00 57,00 - - - - - 0,90 0,30 2 203,93 - 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 - 3 224,86 -
(10,89) (16,94) (21,78) (27,83) (35,09) (43,56) (54,45) (68,97) - - - - - (1,09) (0,36) (2 666,76) - (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) - (3 902,08) - 
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ČEZ Distribuce, a.s.

1. 4. 2018

CENY PRODUKTOVÉ ŘADY
DISTRIBUČNÍ ÚZEMÍ
CENY PRO DOMÁCNOSTI

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Na Poříčí 1046, 1047/24-26, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 27386732 | DIČ: CZ27386732 | Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115621

D02d 37,00 60,00 74,00 93,00 119,00 149,00 186,00 234,00 - - - - - 3,72 1,24 1 648,49
,

- 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 - 2 669,42 -
(44,77) (72,60) (89,54) (112,53) (143,99) (180,29) (225,06) (283,14) - - - - - (4,50) (1,50) (1 994,67) - (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) - (3 230,00) - 

D25d 51,00 81,00 101,00 127,00 162,00 203,00 254,00 319,00 - - - - - 5,07 1,69 1 719,17
,

71,69 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 2 740,10 1 092,62
(61,71) (98,01) (122,21) (153,67) (196,02) (245,63) (307,34) (385,99) - - - - - (6,13) (2,04) (2 080,20) (86,74) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (3 315,52) (1 322,07)

D26d 84,00 135,00 169,00 211,00 270,00 337,00 422,00 531,00 - - - - - 8,43 2,81 630,95
,

71,69 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 1 651,88 1 092,62
(101,64) (163,35) (204,49) (255,31) (326,70) (407,77) (510,62) (642,51) - - - - - (10,20) (3,40) (763,45) (86,74) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (1 998,77) (1 322,07)

D27d 51,00 81,00 101,00 127,00 162,00 203,00 254,00 319,00 - - - - - 5,07 1,69 1 719,17
,

71,69 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 2 740,10 1 092,62
(61,71) (98,01) (122,21) (153,67) (196,02) (245,63) (307,34) (385,99) - - - - - (6,13) (2,04) (2 080,20) (86,74) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (3 315,52) (1 322,07)

D35d 112,00 179,00 223,00 279,00 357,00 446,00 558,00 703,00 - - - - - 11,16 3,72 269,66
,

71,69 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 ** 1 290,59 1 092,62
(135,52) (216,59) (269,83) (337,59) (431,97) (539,66) (675,18) (850,63) - - - - - (13,50) (4,50) (326,29) (86,74) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (1 561,61) (1 322,07)

D45d 131,00 210,00 263,00 329,00 420,00 526,00 657,00 828,00 - - - - - 13,14 4,38 269,66
,

71,69 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 1 290,59 1 092,62
(158,51) (254,10) (318,23) (398,09) (508,20) (636,46) (794,97) (1 001,88) - - - - - (15,90) (5,30) (326,29) (86,74) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (1 561,61) (1 322,07)

D56d 131,00 210,00 263,00 329,00 420,00 526,00 657,00 828,00 - - - - - 13,14 4,38 269,66
,

71,69 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 1 290,59 1 092,62
(158,51) (254,10) (318,23) (398,09) (508,20) (636,46) (794,97) (1 001,88) - - - - - (15,90) (5,30) (326,29) (86,74) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (1 561,61) (1 322,07)

D57d 110,00 176,00 220,00 275,00 352,00 453,00 681,00 1 000,00 1 655,00 3 054,00 6 302,00 10 725,00 67,03 - 22,34 147,90
,

127,97 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 1 168,83 1 148,90
(133,10) (212,96) (266,20) (332,75) (425,92) (548,13) (824,01) (1 210,00) (2 002,55) (3 695,34) (7 625,42) (12 977,25) (81,11) - (27,03) (178,96) (154,84) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (1 414,28) (1 390,17)

D61d 13,00 21,00 26,00 33,00 42,00 53,00 66,00 83,00 - - - - - 1,32 0,44 2 979,19
,

142,75 93,63 15,05 5,40 28,30 - 899,00 899,00 4 000,12 1 163,68
(15,73) (25,41) (31,46) (39,93) (50,82) (64,13) (79,86) (100,43) - - - - - (1,60) (0,53) (3 604,82) (172,73) (113,29) (18,21) (6,53) (34,24) - (1 087,79) (1 087,79) (4 840,15) (1 408,05)

**Pevná cena za měsíc + měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem + cena za činnost zúčtování OTE + cena na podporu výkupu elektřiny za ampér.
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