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Konečná cena za dodávku plynu zahrnuje vedle ceny odebraného zemního plynu a stálého platu i regulované 
platby za dopravu plynu, za činnosti operátora trhu a daň z plynu. Tyto složky ceny jsou pro všechny dodavatele 
plynu stejné, můžete se s nimi seznámit na www.eru.cz.
Uvedené ceny jsou aktuální k  datu podpisu Smlouvy. Aktuální ceny vždy naleznete na  webových stránkách 
www.bohemiaenergy.cz.

Ceník platný od 1. 1. 2020
Odebraný zemní plyn – stálý plat je stanoven na 2,30 Kč za den (2,78 Kč včetně DPH) za odběrné místo. Cena 1 MWh 
odebraného zemního plynu pro všechna pásma spotřeb se skládá z ceny za nákup na trhu a zákaznický servis ve 
výši 175 Kč (211,75 Kč včetně DPH) a ceny za odebraný zemní plyn stanovené dle podmínek produktové řady Energie 
A++, viz níže.
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Ceník poplatků
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 pře-
rušením 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 mimo-
řádný 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 opisu dokumentu (smlouvy, faktury) 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).

Produktová řada ENERGIE A++
1. Produktová řada ENERGIE A++ je určena novým i stávajícím zákazníkům. 

2. Smluvní úvazek na  dobu neurčitou s  výpovědní dobou 3 měsíce, nebo 
na dobu určitou, v délce trvání až na 3 roky.

3. Referenční cena na  velkoobchodním krátkodobém trhu se stanoví pro 
každý obchodní den dodávky zvlášť. Cena každého obchodního dne do-
dávky plynu se rovná hodnotě PEGAS European Gas Spot Index (EGSI) pro 
Českou republiku, kterou vypočítává a publikuje burza Powernext. Výše cen 
je k dispozici na stránkách Pražské energetické burzy www.pxe.cz/Kurzovni-
Listek/Spot. 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. 
Výsledná cena odebraného zemního plynu je určena jako součet součinů 
denních spotřeb a referenčních cen plynu vydělených naměřenou spotřebou 
za dané období.

4. Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu „C“ je do denních spo-
třeb rozložená dle přiděleného, teplotně přepočítaného typového diagramu 
dodávky TDD, u zákazníků s průběhovým měřením typu „A, B“ denní spotřeba 
odpovídá skutečně naměřené denní spotřebě v odběrném místě. 

5. Novému zákazníkovi bude dodávka za podmínek produktové řady ENERGIE 
A++ zahájena okamžikem zahájení dodávek. Stávajícímu zákazníkovi bude 
dodávka za podmínek produktové řady ENERGIE A++ zahájena dnem násle-
dujícím po uplynutí sjednané doby trvání současné produktové řady, pokud se 
zákazníkem nebylo sjednáno jinak. Přesné datum zahájení dodávek za pod-
mínek produktové řady ENERGIE A++ bude zákazníkovi potvrzeno na nejbližší 
periodické vyúčtovací faktuře. 

6. Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu smluvního vztahu pro následují-
cí období sjednat libovolný produkt z aktuální produktové nabídky společnosti.

Výhody nákupu energií den před dodávkou:
 Velkoobchodní ceny i pro domácnosti – dodávka za cenu, která se na den dodávky obchodovala na velko obchodním 
trhu. Máme historicky ověřeno, že i v obdobích růstu ceny je výsledná cena z dlouhodobého hlediska atraktivní. 

 Transparentnost – výši ceny můžete kdykoli sami ověřit z veřejně dostupných informací (denní ceny elektřiny na webu 
OTE, a.s., www.ote-cr.cz)

 Jistota – cena se bude měnit vždy přesně tak, jak se změní na trhu (již se Vám nikdy nestane, že cena půjde dolů a Vy se 
zlevnění dočkáte až po dlouhé době).

Energie A++
chytré řešení dodávky energií

ASISTENČNÍ SLUŽBY AXA: V rámci marketingové akce získává Zákazník Asistenční služby na 12 měsíců zdarma. V takovém případě naleznete 
detailní podmínky této akce na přiloženém listu.

SLEVA NA PLYN: Při splnění podmínek marketingové akce „Sleva na plyn se smlouvou na elektřinu“ získává Zákazník u odběrných míst plynu 
měsíční paušál z neregulované části ceny zdarma. Detailní podmínky této akce naleznete na www.bohemiaenergy.cz/sleva-na-plyn.

ENERGIE A++ S GARANCÍ: V rámci marketingové akce „Energie A++ s Garancí“ získává Zákazník garanci maximální výše ceny odebraného 
zemního plynu do 31. 12. 2021 ve výši 599 Kč/MWh. Detailní podmínky této akce naleznete na www.bohemiaenergy.cz/e2plus-garance.


