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KLASIK

1. Produktová řada KLASIK je určena novým i stávajícím zákazníkům, kteří se
společností BOHEMIA ENERGY uzavřeli Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny a/nebo zemního plynu.
2. Novým zákazníkům bude dodávka elektřiny a/nebo zemního plynu poskytována
společností BOHEMIA ENERGY za podmínek produktové řady KLASIK po dobu
platnosti smluvního vztahu, a to ode dne zahájení dodávky elektřiny
a/nebo zemního plynu do odběrného místa zákazníka.
3. Stávajícím zákazníkům bude dodávka elektřiny a/nebo zemního plynu
poskytována společností BOHEMIA ENERGY za podmínek produktové řady
KLASIK po dobu platnosti smluvního vztahu, a to ode dne účinnosti dodatku, kterým
dojde ke změně produktové řady stávajícího zákazníka.
4. Cena silové elektřiny nebo cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby
dodávky je u produktové řady KLASIK určena podle aktuálních cen tradičních
(dominantních) 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 innogy
Energie, s. r. o., Pražská plynárenská, a. s. a E.ON Energie, a. s., pro dodávky
zemního plynu.
5. Ceník produktové řady KLASIK ve vztahu k dodávce elektřiny je odvozen od
aktuálních ceníků základních produktových řad dodávky elektřiny (např.: řada
Comfort spol. ČEZ Prodej, s. r. o., řada Elektřina spol. E.ON Energie, a. s., řada
KOMFORT spol. Pražská energetika, a. s.) výše uvedených dodavatelů elektřiny,
a to vždy pro příslušné distribuční území, ve kterém se nachází odběrné místo
zákazníka.
6. Ceník produktové řady KLASIK ve vztahu k dodávce zemního plynu je odvozen
od aktuálních ceníků základních produktových řad dodávky plynu (např.: řada plyn
Standard spol. innogy Energie, s. r. o., řada Plyn spol. Pražská
Plynárenská, a. s., řada Standard plyn spol. E.ON Energie, a. s.), výše uvedených
dodavatelů plynu, a to vždy pro příslušné distribuční území, ve kterém se nachází
odběrné místo zákazníka.

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
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CENÍK 

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 N9 
VVN = velmi vysoké napětí (52–300 N9 

zemní plyn
pro domácnosti
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Distribuční území
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7. V případě změny ceníku základní produktové řady tradičního dodavatele v
distribučním území, kde se nachází odběrné místo zákazníka, se od data účinnosti
změny ceníku základní produktové řady tradičního (dominantního) dodavatele mění
cena produktu KLASIK tak, že je shodná se změněnou cenou základní produktové
řady tohoto tradičního (dominantního) dodavatele.
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ROČNÍ ODBĚR V ODBĚRNÉM
MÍSTĚ

N:KURN

CENA ZA ODEBRANÝ ZEMNÍ PLYN A
OSTATNÍ SLUŽBY DODÁVKY
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operátora trhu

Pevná cena za
odebraný zemní
SO\Q

Pevná roční cena
]DUH]HUYRYDQRX Cena za odebraný Pevná roční cena
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zemní plyn
]DNDSDFLWX

Kč/kWh

Kč/kWh

Kč/m³

Kč/kWh

Kč/m³

V tomto ceníku najdete jak cenu za odebraný zemní plyn tak i regulované platby, jejichž výši
stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Domácnosti jsou osvobozeny od daně ze zemního
plynu. Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH (v závorce orientační ceny s DPH). Sazba DPH
je 21 % (aktuální dle platných právních předpisů). Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě, resp.
pět desetinných míst.

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA

Měsíční platbu za kapacitní složky je zapotřebí vypočítat dle následujícího postupu: MP =
(C (RO/ 115)) / 12, kde C = součet cen za přidělenou kapacitu, RO = roční odběr v daném místě
spotřeby v m³. Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu na kWh je
používána konstanta 10,5, kde 1 m³ N:K

CELKOVÁ KONEČNÁ CENA
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