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BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, lČ 273 B6 732, DIČ: CZ27386732
Číslo smlouvy BSA50692006

Prodejce Královec

L a) Zákazník (fakturační adresa)

Titul před Jméno Pavel

přijmeni Bambásek

Firma Obec Babylon

IČ 00572551 DIČ

Oprávněná Pavel Bambásek Starosta obce
osoba, funkce
Ulice Babylon

Část obce

Titul za '

Datová schránka

$:sgjsné 27

Obec

Telefon

E-mail

Babylon

379793275

info@babylon-obec.cz

Číslo
orientační

PSČ 345 31

Datum narozeni

Způsob doručeni vyúčtováni* J emailem poštou Způsob doručeni obchodních sděleni* J emailem poštou

" Vyplněním zákazník prohlašuje, že se jedná o kontakt, který používá pro komunikaci a přijímáni obchodních sděleni.

b) Doručwací adresa (vyplňte pouze, pokud se liší od fakturační adresy)

Titul před Jméno

Příjmení Titul za

Firma

Ulice

. Číslo ČísloČast obce popisné . orientační

Obec PSČ

H. Platební údaje

Úhrada záloh a vyúčtování í bankovní převod

Vracení přeplatku J bankovní převod

inkaso SlPO* spojovací číslo

složenka

Číslo účtu 0762082399 Kód banky 088

" Pouze pro domácnosti pro úhradu záloh.

Ill. Smluvní Údaje

Produktová řada A""

Doba trvání úvazku na dobu neurčitou na 1 rok J na 2 roky . na 3 roky

na 6 let na 7 let ' na 8 let

na 4 roky na 5 let

na 9 let na 10 let

Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a úänná dnem zahájeni dodávky do odběrných mist Zákazníka. Doba trvání Smlouvy začne plynout dnem úännosti
Smlouvy.

BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město 1¢: 273 86 732 dič: cz27386732 Zápis v or Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115621
Zákaznická linka' 840 10 10 10, 222 70 08 08 . kontakt@bohemiaenergy.cz www.bohemiaenergy.cz



$pecifikace odběrného místa

Komodita i J Elektřina · Plyn
Ó

Ulice ;parc.č.80/1,136

Část obce

Obec Babylon .

D ,,,·b,č,i feUZ">L,,č 3X32 Odhad spotřeby E ektř'na VT
sazba (MWh/rok)

=" měsíčně = 2000 Kč

Současný ČEZ distribuce
dodavatel

EAN IEIC 859182400801244493

Č. p.

Elektřina NT

Č. O.

PSČ ·344 01

plyn

souč'"ý nový odběr,připojeni elektroměru "
smluvní závazek

Specifikace odběmého místa

Komodita Elektřina

Ulice

Část obce

Obec

Distribuční '
sazba

Četnost
záloh
Současný
dodavatel ,

Plyn EAN l ElC

Č. p. Č. O.

PSČ

Jistič Odhad spotřeby(MWh/rok)

výše kč
zálohy

Elektřina VT Elektřina NT Plyn

Současnt
smluvní závaze

Poznámka ke smlouvě

nový odběr,připojeni elektroměru

Zákazník - spotřebitel má právo na odstoupeni od této Smlouvy bez udáni důvodu, a to v případě, byla-li Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Dodavatele (zejména,
ale nejen prostřednictvím obchodního zástupce v místě bydliště Zákazníka), a to do 14 dnů ode dne uzavřeni Smlouvy. Zákazník je povinen odstoupeni učinit v písemné formě
a zaslat jej na adresu sídla Dodavatele. Formulář pro odstoupeni od Smlouvy je k dispozici na webových stránkách Dodavatele (www.bohemiaenergy.cz).

Smluvní ujednáni mezi Zákazníkem a Dodavatelem se řídí pro poskytováni sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu Všeobecnými obchodními podmínkami (dále
jen ,VOP"), Produktovými podmínkami a Ceníkem. VOP obsahují ostatní obvyklou úpravu práv a povinnosti stran Smlouvy, včetně úpravy platebních povinnosti, podmínek
ukončeni závazku, a ujednání q právu Dodavatele změnit VOP nebo ceny uvedené v Ceníku a způsob, jakým je Dodavatel o změně VOP nebo Ceníku povinen Zákazníka
informovat. Uvedené VOP jsou připojeny k této Smlouvě a tvoří společně s Produktovými podmínkami a Ceníkem její nedílnou součást. Podpisem této Smlouvy Zákazník
stvrzuje, že se před sjednáním Smlouvy seznámil se zněním smluvních dokumentů, zejm. se VOP, Produktovými podmínkami, Ceníkem a Ceníkem poplatků, akceptuje je
jako součást smluvního vztahu s Dodavatelem a zavazuje se jimi řídit. Jedno vyhotovení každého z těchto dokumentů Zákazník obdržel spolu se Smlouvou.

Pro případ porušeni smluvních povinnosti sjednaných v této Smlouvě nebo VOP, které jsou součásti této Smlouvy, smluvní strany sjednávají smluvní pokuty. Pokud je
porušujícím Zákazník ze segmentu Domácnost, je sjednán smluvní poplatek ve výši 6 050 KČ s DPH za porušeni povinnosti umožnit Dodavateli provedení procesu změny
dodavatele ve sjednaném terminu, a stejně tak 6 050 KČ s DPH za porušeni pcMnnosti umožněni dodávky po dobu trvání závazku Zákazníka podle Smlouvy a nesjednaní
smlouvy s jiným dodavatelem pro období trvání závazku podle Smlouvy, a to za každé odběrné místo zdášt' (kromě využiti práva na ukončeni Smlouvy pro změnu VOP
a/nebo změnu ceny a v ostatních případech, kdy je možné ukončit Smlouvu bez nároku Dodavatele na úhradu smluvní pokuty). Bližší podmínky jsou uvedeny v části H bod
7, 8 a 9 VOP. Zákazníkoů mohou být úäovány další poplatky, jako jsou poplatky za upomínku. poplatek za odpojení a opětovné připojeni, náklady spojené s přerušením
dodávky, náklady na marný výjezd, poplatek za vystaveni mimořádné vyúčtovací faktury, a to za podmínek sjednaných ve VOP a ve výši uvedené v Ceníku poplatků, který
je umístěn na webových stránkách Dodavatele, a Zákazník se je zavazuje uhradit. Zákazník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že Dodavateli poskytuje úplné, pravdivé
a včasné in-formace. V opačném případě, či v případě opomenutí Zákazníka, jdou důsledky takového jednání k tíži Zákazníka. Pro Zákazníky ze segmentu Podnikatel je
výše smluvní pokuty pro výše definovaná porušeni uvedená v Ceníku poplatků, který je k dispozici na webových stránkách Dodavatele (www.bohemiaenergymz).

v .Babyloně dne A1.11.2019
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ä- podpis ZÁKAZNÍK p°dpis zástupce BOHEMIA ENERGYentity s. r. o.
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' BOHEMIA PLNÁ MOC
ENERGY

' atBOHEMIA ENERGY entity s. ľ o., Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, lČ: 273 86 732, DIČ' CZ27386732

O
PLNAMOC

Zákazník (dále těž ,,Zmocniteľ')

Titul před ' Jméno 'Pavel

Firma Obec Babylon

Ulice Babylon

Obec Babylon

Příjmení Bambásek

IČ 00572551 DIČ

Titul za Datum narozeni

Oprávněná osobaj Pavel Bambásek Starosta obce '
funkce

Číslo popisné 27 Číslo orientační

Část obce PSČ 345 31

tímto zmocňuje

Dodavatele (dáte též ,Zmocněnec")

Název firmy ' BOHEMIA 'ENERGY entity s. r, o.' .,.. IČ 27386732

Sídlo Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město DIČ CZ27386732

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115621

Číslo licence pro obchod s elektřinou 140504814 '

Číslo licence pro obchod s plynem 240705565

Číslo registrace OTE (ID RÚT) 940

na základě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny l plynu k:

1. zastupování zmocnitele při jednání se všemi účastníky trhu s elektřinou a plynem ve věci podmínek dodávky elektřiny a plynu, uzavřeni a ukončeni smluv souvise-
jicich se změnou dodavatele/odběratele elektřiny a plynu a jejich distribuci pro veškerá odběrná místa (dále jen OM) elektřiny a plynu vedená na osobu Zmocnitele,
jakož i k činěni dalších právních úkonů vůči třetím osobám směřujícím ke zrušeni jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem jsou dodávky elektňny a plynu a jejich distribuce
(zejm. odstoupeni od smlouvy, výpověď smlouvy, oznámení o záměru neprodloužit smluvní vztah, dohoda o trvání smluvního vztahu, odvolánI plných moci udělených
jiným osobám k jakýmkoliv jednáním týkajícím se OM vedených na osobu Zmocnitele) a ke změně dodavatele zpět na Zmocněnce. Dále pak k uzavřenI/změně/ukončeni
smlouvy o zajištěni služby distribuční soustavy/smlouvy o pňpojeni k distribuční soustavě a k jednání q obsahu smlouvy o zajištěni služby distribuční soustavy/smlouvy
o připojeni k distribuční soustavě ve věci veškerých OM vedených na osobu Zmocnitele s přIslušným provozovatelem distribuční soustavy a zároveň k předáváni přisluš-
né dokumentace dotčeným účastníkům trhu s elektřinou a plynem,

2. vyžádáni a přijeti technických údajů o OM vedených na osobu Zmocnitele, tj. zejména:

· Pro OM elektřiny k získáni EAN kódu ke každému jednotlivému OM, dále pak k získáni čísel mist spotřeby, čísel elektroměrů, distribučních sazeb, počtu fázi, hodnot
jističe a údajů o výši záloh a jejich periodicitě a taktéž k získáni adres míst spotřeby.

· Pro OM plynu k získáni ElC kódu ke každému jednotlivému OM, dále pak k získání čÍsel mist spotřeby, čísel plynoměrů, údajů o spotřebě za minulá období, údajů
o kódech využiti OM, časovosti a charakteru odběrů, údajů o výši záloh a jejich periodiátě a taktéž k získáni adres míst spotřeby.

Zmocněnec je zmocněn požadovat a přijímat od stávajícího dodavatele, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu jakékoliv informace o OM ohledně smluvního
závazku nebo stávajÍcÍ smlouvy o připojeni k distribuční soustavě a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, a to zejména dobu trvání smluvního závazku a datum
jeho ukončeni, výpovědní lhůty či další technické informace týkajÍcÍ se om a zastupovat Zmocnitele u OTE, a. s.

Zmocnitel prohlašuje, že pokud jeho stávajici dodavatel podá ve smyslu ustanoveni vyhl. č. 408/2015 Sb. (dále jen nPravid|a trhu s elektřinou') nebo ve smyslu ustanoveni
vyhl. č. 349/2015 Sb. (dále jen ,Pravidla trhu s plynem") žádost o pozastaveni procesu změny dodavatele, tak i přes tuto skutečnost na změně dodavatele trvá.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá jednání za Zmocnitele také v elektronické formě.

V 'Babyloně . dne 11.11.2019

Jméno Pavel Přijmení Bambásek
fuu":ec:) Starosta obce

,>-" DBEC
i"Zmocnite1

Zmocněni přijímám.

(zástupce BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.
na základě plné moá)

BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 273 86 732 dič: cz27386732 Zápis v or: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 115621
Zákaznická linka: 840 10 10 10, 222 70 08 08 : kontakt@bohemiaenergy.cz www.bohemiaenergy.cz
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BOH'M'A ^BOHEMIA ^BOHEM|A
'"""' '0' '"'"' 0 ENERGY

Produktová řada ENERGIE A++

Podmínky produktu jsou:
1. Produktová řada ENERGIE A"^ je určena novým l stávajícňn zákaz-

níkům.
2, Smluvní úvazek na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 mčsice, nebo

na dobu určitou. v délce až na 3 roky.
3. Cena silové elektřiny je pro produktovou řadu ENERGIE A++ sta-

novována pro každou hodinu dodávky zvlášť. Cena každé hodiny se
rovná ceně vzniklé obchodováním na denním trhu zajišťovaným ope-
rátorem trhu OTE, as. výše cen je k dispozici na adrese http://www,
ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrin a/den ni-trh. Ceny jsou uváděny
v EUR. Pro přepočet na KČ se použiji denní kurzy ČNB střed, kte-
ré jsou k dispozici na téže adrese. Výsledná cena silové elektřiny je
určena jako součet součinů hodinových spotřeb a hodinových cen
dosažených obchod(jváním na denním trhu zajišťovaným OTE, a.s.,
a vydělených naměřenou spotřebou za dané období.

4. V případě dvoutarif nich distribučních sazeb bude obchodní složka
ceny Si|OVé elektřiny účtována stejně pro vysokýi nízký tarif zákazníka,

5, Naměřená spotřeba u zákazníků s měřením typu nč" je do hodinových
spotřeb rozložená dle přidě|enéhQ, teplotně přepočítaného typového
diagramu dodávky TDD, u zákazníků s průběhovým měřením typu ,.A
B" hodinová spotřeba odpovídá skutečně naměřené hodinové spot-
řebě v odběrném místě,

6. Novému zákazníkovi bude dodávka za podmínek produktové řady
ENERGIE A++ zahájena okamžikem zahájerň dodávek. StávajÍcÍmu
zákaznikov| bude dodávka za podmínek produktové řady ENERGIE
A++ zahájena dnem následujÍcÍm po up|ynutÍ sjednané doby trvání
současné produktové řady, pokud se zákazníkem nebylo sjednáno
jinak. Přesné datum zahájeni dodávek za podmínek produktové řady
ENERGIE A-f + bude zákazníkovi potvrzeno na nelb|ižší periodické
vyúčtovacI faktuře,

7. Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu smluvního vztahu pro ná-
sledujIc' období sjednat libovolný produkt z aktuá|nÍ produktové nabíd-
ky společnosti uvedené na www,bohemiaenergy.cz.

Ceník poplatků platný od 1. 1. 2018 zahrnuje nás|edujÍcÍ poplatky vztahujÍcÍ
se na odběrné místo scRjvÍsejÍcÍ s odběrem ekktřiny/zemního plynu uvedené
v KČ vC, DPH, poplatky za upomínky nepodléhají účtování DPH:

Smluvní poplatek podle ustanovenIčl. K, odst. 8.. 9,, 10 VOP týkalÍcÍse před-
časného ukončenI Smlouvy Činípro firmy za každé odběrné místo 24 200 KČ,
SMS upomínka a první upomínka není zpoplatněna. Každá další upomínka
je zpoplatněna částkou 200 KČ. Poplatek za pôsledMvýzvu před přerušením
dodávky činí 400 KČ. Poplatek za přerušení dodávek (hladina NN) a popla-
tek za znovupřipojení (hladina NN) činí 907.50 KČ. Poplatek za přerušeni
dodávky (hladina VN, VVN) a poplatek za znovupřipojení (hladina VN, VVN)
činí 2117,50 KČ. Poplatek za náklady spojené se zahájením procesu přeru-
šení dodávky činí 807,07 KČ. Poplatek za náklady na marný výje'd technika
činí 726 Kč, který je účtován již v případě vystaveni pracovního příkazu tech-
nikovi. Poplatek distribučM 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
D[stnbuce, a. s. Činí 93,17 KČ. Poplatek za mimořádný odečet spotřeby zem-
ního plynu provedený technikem distribuční společnosti dle platného ceníku
distribuční spdečnosti Činí v distribučnIm 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 zas|ánívyúč-
tovací faktury poštou Činí 22,99 Kč. Poplatek za opisu dokumentu (smlouvy.
faktu'y) činÍ 242 Kč. Poplatek za sjednáni vystavení sp|átkovéh3 Ka|endáře
činí 121/242 KČ (vyšší částka je účtována v případě 7 a vÍce splátek). Popla-
tek 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)

CENÍK 2019

Platné pro všechna
distribuční území

, O
Zákaznické centrum
Na POřÍČÍ 24-26, 110 00 Praha 1
Po-Čt 8:00-17:00 Pá 8:00-13:30

Zákaznická linka 840 101010
Po-Pá 7:30-19:30 So-Ne 9:00-17:30

kontakt@bohemiaenergy.cz www.bohemiaenergy.cz
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DISTR1BUCE ELEKTŘINY
WW ŕ ä

tvoří až 60% z konečné ceny,
je pevně stanovená

DANĚ ) KONEČNÁ CENA ELEKTŘINY

srozumitelné vaše cena
+ a transparentní ceny = elektřiny

\
l

daň
+ z elektřiny

Ĺ i

l i

l,. ,
N ' .

:egdoväná čásl ŠtÉil'," pl:ů Cena distribuce
uto část dodavatel nemůže ovlivnit. + +

Coň:, .·:j n,ik'ip 'lit Cena silové
Uhu a elektřiny
servis +

+ Daně
Cena za siĺovolj
dektňnu

REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY

Ceny distribuce jsou stanoveny příslušným cenovým rozhodnutím Energetic-
kého regdačnjho úřadu, Součásti ceny je daň z elektřiny. která je |jčtována
dle platných přávnľch předpisů a za zákazníky ji odvádí dodavatel,
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SILOVÁ ELEKTŘINA

StZP¥Zu silové elektřiny stanoven ,, "Z; ' KČ ,a den
( č včetně DPH) za odběrné místo.

Cena silové elektřiny pro VT i NT pro všechny distribuční sazby ' " ·
» c trhu a zákaznický servis ve výši /KČ

( (C c včetně DPH) za 1 MWh
» a ceny za sibvou elektřinu stanovené dle produktových podmínek pro-

duktové řady ENERGIE A++.
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Od roku 2008 je swčásti ceny elektřiny také daň z elektřiny. Sazba daně
je 28,30 KČ (34,24 KČ včetně DPH) za 1 MWh a za zákazníky ji odvádí
dodavatel.
Všechny ceny jsou uváděny v KČ a bez DPH (v závorce orientační ceria
s DPH). Sazba DPH je 21% (aktuálni dle platných právních předpisů).
Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

VT - vysoký, ta'if
nt - nízký tarif
MWh - megawatthodina (l MWh = 1000 kWh),
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