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1. Produktová řada NAJISTO 24 je určena stávajícím i novým zákazníkům.

2. Zákazník sjednává dodávku silové elektřiny/zemního plynu za pevnou, tj. 
neměnnou, cenu na období 24 měsíců ode dne zahájení dodávek 
elektřiny/zemního plynu.

3. V případě stávajících zákazníků bude dodávka za podmínek produktové 
řady NAJISTO 24 zahájena dnem následujícím po uplynutí sjednané doby 
trvání současné produktové řady, pokud se zákazníkem nebylo sjednáno 
jinak. V případě nového zákazníka bude dodávka za podmínek 
produktové řady NAJISTO 24 zahájena okamžikem zahájení dodávek. 
Přesné datum zahájení dodávek za podmínek produktové řady NAJISTO 
24 bude zákazníkovi potvrzeno na nejbližší periodické vyúčtovací faktuře.

4. Nejpozději 90 dnů před koncem platnosti doby trvání produktové řady 
NAJISTO 24 má zákazník možnost si sjednat pro následující období 
libovolný produkt z aktuální produktové nabídky společnosti BOHEMIA 
ENERGY entity s.r.o. Pokud si zákazník odlišný produkt nesjedná, bude 
se další dodávka silové elektřiny/zemního plynu po dobu trvání smluvního 
vztahu uskutečňovat za aktuální cenu produktové řady NAJISTO 24 dle 
platného ceníku společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

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 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 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)
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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: 18,01 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 - Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o 
víkendech. Home Víkend - Sazba určena pro rekreační objekty s odběrem v pásmu NT o víkendech.

D01d 5,00 8,00 10,00 12,00 15,00 19,00 24,00 30,00 - - - - - 0,48 0,16 2 070,02 - 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 154,00 - 3 346,26 -
(6,05) (9,68) (12,10) (14,52) (18,15) (22,99) (29,04) (36,30) - - - - - (0,58) (0,19) (2 504,72) - (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 396,34) - (4 048,97) - 
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PLATNÉ OD

NAJISTO 24

E.ON Distribuce, a.s.

1. 1. 2017

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 34,00 55,00 68,00 86,00 109,00 137,00 171,00 215,00 - - - - - 3,42 1,14 1 646,83
,

- 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 154,00 - 2 923,07 -
(41,14) (66,55) (82,28) (104,06) (131,89) (165,77) (206,91) (260,15) - - - - - (4,14) (1,38) (1 992,66) - (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 396,34) - (3 536,91) - 

D25d 45,00 72,00 91,00 113,00 145,00 181,00 227,00 285,00 - - - - - 4,53 1,51 1 607,38
,

72,22 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 560,00 871,00 3 289,62 1 065,46
(54,45) (87,12) (110,11) (136,73) (175,45) (219,01) (274,67) (344,85) - - - - - (5,48) (1,83) (1 944,93) (87,39) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 887,60) (1 053,91) (3 980,44) (1 289,21)

D26d 85,00 136,00 170,00 212,00 272,00 340,00 425,00 535,00 - - - - - 8,49 2,83 587,52
,

72,22 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 560,00 871,00 2 269,76 1 065,46
(102,85) (164,56) (205,70) (256,52) (329,12) (411,40) (514,25) (647,35) - - - - - (10,27) (3,42) (710,90) (87,39) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 887,60) (1 053,91) (2 746,41) (1 289,21)

D27d 45,00 72,00 91,00 113,00 145,00 181,00 227,00 285,00 - - - - - 4,53 1,51 1 607,38
,

72,22 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 560,00 871,00 3 289,62 1 065,46
(54,45) (87,12) (110,11) (136,73) (175,45) (219,01) (274,67) (344,85) - - - - - (5,48) (1,83) (1 944,93) (87,39) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 887,60) (1 053,91) (3 980,44) (1 289,21)

D35d 99,00 159,00 199,00 248,00 318,00 397,00 497,00 626,00 - - - - - 9,93 3,31 238,08
,

72,22 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 719,00 1 139,00 ** 2 079,32 1 333,46
(119,79) (192,39) (240,79) (300,08) (384,78) (480,37) (601,37) (757,46) - - - - - (12,02) (4,01) (288,08) (87,39) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (2 079,99) (1 378,19) (2 515,98) (1 613,49)

D45d 113,00 181,00 226,00 283,00 362,00 452,00 566,00 713,00 - - - - - 11,31 3,77 238,08
,

72,22 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 643,00 1 212,00 2 003,32 1 406,46
(136,73) (219,01) (273,46) (342,43) (438,02) (546,92) (684,86) (862,73) - - - - - (13,69) (4,56) (288,08) (87,39) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 988,03) (1 466,52) (2 424,02) (1 701,82)

D55d

D56d 113,00 181,00 226,00 283,00 362,00 452,00 566,00 713,00 - - - - - 11,31 3,77 238,08
,

72,22 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 644,00 1 214,00 2 004,32 1 408,46
(136,73) (219,01) (273,46) (342,43) (438,02) (546,92) (684,86) (862,73) - - - - - (13,69) (4,56) (288,08) (87,39) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 989,24) (1 468,94) (2 425,23) (1 704,24)

D57d 100,00 160,00 200,00 250,00 320,00 408,00 610,00 893,00 1 471,00 2 706,00 5 579,00 11 033,00 68,96 - 22,99 141,60
,

120,10 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 644,00 1 214,00 1 907,84 1 456,34
(121,00) (193,60) (242,00) (302,50) (387,20) (493,68) (738,10) (1 080,53) (1 779,91) (3 274,26) (6 750,59) (13 349,93) (83,44) - (27,82) (171,34) (145,32) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 989,24) (1 468,94) (2 308,49) (1 762,17)

D61d 17,00 26,00 33,00 41,00 53,00 66,00 83,00 104,00 - - - - - 1,65 0,55 2 676,95
,

123,98 93,94 18,01 4,90 28,30 75,00 1 650,00 1 021,00 4 449,19 1 267,22
(20,57) (31,46) (39,93) (49,61) (64,13) (79,86) (100,43) (125,84) - - - - - (2,00) (0,67) (3 239,11) (150,02) (113,67) (21,79) (5,93) (34,24) (90,75) (1 996,50) (1 235,41) (5 383,52) (1 533,34)

**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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SILOVÁ ELEKTŘINA

Home Tepelné 
čerpadlo 22 Distribuční sazba D55d se k 1. 1. 2017 na základě Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 mění na sazbu D56d.


