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Ceník poplatků platný od 1. 9. 2014 zahrnuje následující poplatky vztahující se na odběrné 

místo související s odběrem elektrické energie/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 znovupřipojení (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 RWE 

GasNet, s.r.o. 83,49 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 RWE 

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. Vystavení opisu faktury/ daňového 

dokladu na žádost zákazníka není zpoplatněno. Poplatek za sjednání vystavení splátkového 

kalendáře činí 121/242 Kč. 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 (0,4-1kV), VN = vysoké napětí (1-52kV), VVN = velmi vysoké napětí (52-300kV)

Produktová řada GARANCE zajišťuje našim zákazníkům dlouhodobou garanci nižší ceny 

elektřiny a zemního plynu.

Garance ceny se vztahuje na srovnání s cenami tradičních dodavatelů v regionech, v nichž 

zároveň provozují distribuci v rámci vertikálně integrovaného dodavatele, tj. ČEZ Prodej, 

s.r.o., Pražská energetika, a.s. a  E.ON Energie, a.s., pro dodávky elektřiny; a RWE 

Energie, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s., a E.ON Energie, a.s., pro dodávky zemního 

plynu. Garance ceny se vztahuje na ceníky základních produktových řad elektřiny (řada 

Comfort spol. ČEZ Prodej, s.r.o., řada Elektřina a StandardPower spol. E.ON Energie, a.s., 

řada KOMFORT a AKTIV spol. Pražská energetika, a.s.) výše uvedených dodavatelů 

elektřiny zveřejněných nejpozději do 1. 12. běžného roku platných pro následující 

kalendářní rok. Dále se garance ceny vztahuje na ceníky základních produktových řad 

výše uvedených tradičních dodavatelů zemního plynu (řada RWE plyn Standard 

společností RWE Energie, s.r.o., řada Plyn spol. Pražská Plynárenská, a.s., řada Standard 

plyn spol. E.ON Energie, a.s.), a to na roční průměr cen stanovený z cen vydaných 

dodavateli pro jejich stávající zákazníky platných od 1. 1. do 31. 12. běžného roku.

Podmínky produktu jsou:

1. Garance nižší ceny elektřiny a/nebo zemního plynu platí na 2 až 10 let podle doby, na 

kterou si zákazník přeje sjednat smlouvu.

2. Uzavření smlouvy pro domácnosti nezakládá povinnost platit aktivační poplatek.

3. V případě, že by BOHEMIA ENERGY garanci nižší ceny nedodržela, může zákazník 

bezplatně písemně ukončit smlouvu s tříměsíční výpovědní dobou.

4. Ceny elektřiny a zemního plynu se mohou v průběhu roku měnit.

5. Garance se nevztahuje na akční nabídky, individuálně poskytnuté ceny nebo ceny pro 

nové zákazníky.

6. Garance je poskytnuta zvlášť na elektřinu a zvlášť na zemní plyn.

7. Garance nižší ceny se vztahuje na celkově nižší náklady za neregulované složky ceny za 

období kalendářního roku.

8. BOHEMIA ENERGY garantuje zákazníkovi nižší celkovou cenu za silovou elektřinu a 

zemní plyn i po připočtení ceny služby průkazu garance k ceně elektřiny nebo zemního 

plynu. Pokud by celková částka úhrady zákazníka (součet ceny silové elektřiny nebo 

zemního plynu a ceny služby průkazu garance) byla vyšší než ceny srovnávané 

konkurence, poskytne BOHEMIA ENERGY zákazníkovi ve vyúčtování jednorázovou slevu v 

částce vyšší, než je tento rozdíl tak, aby byl splněn závazek BOHEMIA ENERGY o garanci 

nižší ceny.

9. BOHEMIA ENERGY zajistí zákazníkovi pro každý rok průkaz garance nižší ceny, ze 

kterého bude patrné, že BOHEMIA ENERGY dodržela tuto garanci nižší ceny a ceny 

srovnávané konkurence jsou vyšší. Tento průkaz je nedílnou součástí produktové řady 

GARANCE. Je zpoplatněn dle ceníku poplatků zveřejněných na webových stránkách 

dodavatele.

10. Pokud zákazník nedodrží dobu, na kterou smlouvu sjednal, bude mu v konečném 

vyúčtování připočtena sleva vůči tradičnímu dodavateli, která již byla poskytnuta od 

počátku dodávky. Za zbylé období mu bude vyúčtována dodávka v cenách dominantního 

dodavatele včetně poplatku za průkaz garance nižší ceny.

V………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dne...………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….....………………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis zákazníka
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Distribuční 

sazba

do 3x10 A

do 1x25 A

včetně

nad 3x10 A

do 3x16 A

včetně

nad 3x16 A

do 3x20 A

včetně

nad 3x20 A

do 3x25 A

včetně

nad 3x25 A

do 3x32 A

včetně

nad 3x32 A

do 3x40 A

včetně

nad 3x40 A

do 3x50 A

včetně

nad 3x50 A

do 3x63 A

včetně

nad 3x63 A

za každý 1A

nad 1x25 A

za každý 1 A

VT Kč/MWh NT Kč/MWh Cena 

systémových 

služeb

Cena na podporu 

výkupu elektřiny

Cena za činnost 

zúčtovnání OTE

Daň z 

elektřiny 

Kč/MWh

Pevná cena za 

měsíc

VT Kč/MWh NT Kč/MWh Celková pevná cena v Kč 

za měsíc

VT Kč/MWh NT Kč/MWh

D01d 6,00 10,00 13,00 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00 0,63 0,21 2047,76 - 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1090,00 - 3773,27 -

(7,26) (12,1) (15,73) (19,36) (24,2) (30,25) (38,72) (48,4) (0,76) (0,25) (2477,79) - (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1318,9) - (4565,66) -

D02d 28,00 45,00 57,00 71,00 91,00 113,00 142,00 179,00 2,84 0,95 1559,27 - 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1090,00 - 3284,78 -

(33,88) (54,45) (68,97) (85,91) (110,11) (136,73) (171,82) (216,59) (3,44) (1,15) (1886,72) - (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1318,9) - (3974,58) -

D25d 41,00 66,00 82,00 102,00 131,00 164,00 205,00 258,00 4,10 1,37 1508,54 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1425,00 833,00 3569,05 1492,88

(49,61) (79,86) (99,22) (123,42) (158,51) (198,44) (248,05) (312,18) (4,96) (1,66) (1825,33) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1724,25) (1007,93) (4318,55) (1806,38)

D26d 81,00 130,00 162,00 203,00 259,00 324,00 405,00 510,00 8,10 2,70 617,05 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1425,00 833,00 2677,56 1492,88

(98,01) (157,3) (196,02) (245,63) (313,39) (392,04) (490,05) (617,1) (9,8) (3,27) (746,63) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1724,25) (1007,93) (3239,85) (1806,38)

D35d 90,00 144,00 180,00 225,00 288,00 360,00 450,00 567,00 9,00 3,00 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1282,00 958,00 2128,35 1617,88

(108,9) (174,24) (217,8) (272,25) (348,48) (435,6) (544,5) (686,07) (10,89) (3,63) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1551,22) (1159,18) (2575,3) (1957,63)

D45d 99,00 158,00 198,00 248,00 317,00 396,00 495,00 624,00 9,90 3,30 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1390,00 1191,00 2236,35 1850,88

(119,79) (191,18) (239,58) (300,08) (383,57) (479,16) (598,95) (755,04) (11,98) (3,99) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1681,9) (1441,11) (2705,98) (2239,56)

D55d 46,00 74,00 92,00 116,00 148,00 185,00 231,00 291,00 4,62 1,54 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1229,00 1047,00 2075,35 1706,88

(55,66) (89,54) (111,32) (140,36) (179,08) (223,85) (279,51) (352,11) (5,59) (1,86) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1487,09) (1266,87) (2511,17) (2065,32)

D56d 99,00 158,00 198,00 248,00 317,00 396,00 495,00 624,00 9,90 3,30 210,84 24,37 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1229,00 1047,00 2075,35 1706,88

(119,79) (191,18) (239,58) (300,08) (383,57) (479,16) (598,95) (755,04) (11,98) (3,99) (255,12) (29,49) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1487,09) (1266,87) (2511,17) (2065,32)

D61d 6,00 10,00 13,00 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00 0,63 0,21 2362,06 58,58 105,27 495,00 6,94 28,30 79,00 1153,00 690,00 4150,57 1384,09

(7,26) (12,1) (15,73) (19,36) (24,2) (30,25) (38,72) (48,4) (0,76) (0,25) (2858,09) (70,88) (127,38) (598,95) (8,4) (34,24) (95,59) (1395,13) (834,9) (5022,19) (1674,75)

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. VT – vysoký tarif, NT – nízký tarif, MWh – megawatthodina (1 MWh = 1000 kWh). 

Home Standard 24 – Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo. Ideální řešení pro standardní domácnosti, které elektrický proud nevyužívají k topení ani k ohřevu vody. Home Aku 8 – Dvoutarifový produkt vhodný pro domácnosti s větším množstvím akumulačních spotřebičů využívaných k ohřevu vody 

nebo k topení. Home Aku 16 – Dvoutarifový produkt pro domácnosti s akumulačními spotřebiči pro ohřev teplé vody a spotřebiči pro hybridní elektrické vytápění. Home Přímotop 20 – Dvoutarifový produkt určený pro domácnosti vytápěné prostřednictvím přímotopů. Home Tepelné čerpadlo 22 – Dvoutarifový produkt 

určený pro domácnosti používající k vytápění tepelné čerpadlo. Home Víkend –Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o víkendech.

CENY PRODUKTOVÉ ŘADY GARANCE

DISTRIBUČNÍ ÚZEMÍ PREDISTRIBUCE, A.S.

CENY PRO DOMÁCNOSTI PLATNÉ OD 1. 1. 2015

79,00 Kč + měsíční 

plat za rezervovaný 

příkon podle 

jmenovité 

proudové hodnoty 

hlavního jističe 

před elektroměrem

95,59 Kč + měsíční 

plat za rezervovaný 

příkon podle 

jmenovité 

proudové hodnoty 

hlavního jističe 

před elektroměremHome Víkend

Home Standard 

24

Home Aku 8

Home Aku 16

Home Přímotop 

20

Home Tepelné 

čerpadlo 22

Produkt KONEČNÁ CENASILOVÁ ELEKTŘINAREGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY

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

CENA ZA DISTRIBUCI V SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Cena za distribuované 

množství elektřiny

Ostatní služby Kč / MWh


