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Ceník 2016 dodávky elektřiny pro DOMÁCNOSTI produktové řady „CARBOUNION STABILITA STANDARD“ 
 

Motto „Nabízíme elektřinu nakoupenou od nezávislých českých výrobců za české ceny“ 
 

Nabídkou této produktové řady chce naše společnost poskytnout zákazníkům z řad domácností pro odběrná místa na nízkém napětí velmi výhodnou cenu elektřiny proti 

tradičním dominantním dodavatelům spojenou s její dlouhodobou stabilitou. 
 

Produktová řada „CARBOUNION STABILITA STANDARD“ je nabízena za následujících podmínek: 

1. Příslušné odběrné místo (domácnost) musí mít sjednánu jednu z následujících 

distribučních sazeb: D01d, D02d, D25d, D26d, D27d, D35d, D45d, D55d, D56d, 

D57d nebo D61d. Tyto distribuční sazby musí být pro dané odběrné místo přiznány 

příslušným provozovatelem distribuční soustavy.  

2. Ceník silové elektřiny v daném produktu obsahuje cenu za megawatthodinu (MWh) 

s možným rozdělením na cenu vysokého a nízkého tarifu a stálý měsíční poplatek. 

3. Doba, po kterou musí minimálně trvat nízký tarif, stanoví ERÚ ve svém platném 

Cenovém rozhodnutí pro daný rok. Mimo dobu, po kterou platí nízký tarif, je 

elektřina účtována a měřena ve vysokém tarifu. 

4. Neúčtujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky. 

5. Ceny dodávky elektřiny uvedené v tomto Ceníku zahrnují převzetí závazku 

odpovědnosti za odchylku dodavatelem. 

6. Odběratel a CBK se mohou dohodnout na jiných podmínkách dodávky. 

7. Využití produktové řady „CARBOUNION STABILITA STANDARD“ je u odběratelů 

z řad domácností umožněno jak pro smlouvy uzavírané na dobu určitou v trvání 

minimálně 12 měsíců, tak pro smlouvy uzavírané na dobu neurčitou.  

8. Ceny dodávky elektřiny jsou uvedeny v jednotlivých produktech v Kč/MWh, bez 

daně z elektřiny a bez DPH (v závorkách jsou uvedeny orientační ceny s DPH) Ceny 

elektřiny jsou uvedeny bez cen za distribuci a ostatních příslušných regulovaných 

složek, které jsou na každý rok stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu a případně ostatních orgánů státní správy. Regulované ceny 

naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz či uvádíme 

jejich přehled na www.carbounion.cz. 

9. Časové určení platnosti nízkého tarifu (NT) a vysokého tarifu (VT) u dvoutarifních 

produktů je určováno příslušným provozovatelem distribuční soustavy. 

 

 

Regulované ceny jsou stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 7/2015 a č. 8/2015 

     
Ceny v závorce jsou s DPH (sazba DPH je 21%)  

Ceny obchodní jsou platné od 1. 4. 2016. Ceny a sazby regulované jsou platné od 1. 1. 2016. 
 

* Var. A je cena uvedená pro jednofázově připojená odběrná místa, třífázově připojeným odběrným místům se účtuje trojnásobek ceny.  Platba se vypočítá jako 

součin proudové hodnoty hlavního jističe (A), počtu měsíců a ceny 23,96,- Kč/A/měsíc. 

   Var. B je maximální platba za fakturované období. Platba se vypočítá jako součin odebraného množství elektřiny a ceny 495,00,- Kč/MWh. 

Zákazníkovi je účtována vždy menší částka z var. A nebo var. B dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 28, odst. 5 

** K uvedené ceně "Měsíční platba celkem v Kč za měsíc" je třeba přičíst "Měsíční platba za rezervovaný příkon" Vašeho jističe - viz tabulka.  

*** Konečná cena je počítána s variantou "B" ceny podpory výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů.  
 

Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu:  

a) (stálý měsíční poplatek + měsíční platba za rezervovaný příkon)*12 

b) konečná cena ve vysokém tarifu v Kč/MWh * roční spotřeba ve vysokém tarifu v MWh 

c) konečná cena v nízkém tarifu v Kč/MWh * roční spotřeba v nízkém tarifu v MWh 

Celková roční platba za elektřinu = a + b + c 
 

Informujeme Vás, že máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie:  

zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění na níže uvedené adrese:  

http://www.eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie?inheritRedirect=true  

Obchodní sazby dle spotřeby Elektromobil
Domácnost 

AKU 16H

Domácnost 

přímotop

Elektrické 

vytápění
Víkend

1 120,- 1 105,- 1 145,- 1 154,- 1 198,-

(1 355,20,-) (1 337,05,-) (1 385,45,-) (1 396,34,-) (1 449,58,-)
- - 811,- 973,- 1 035,- 1 044,- 764,-

- - (981,31,-) (1 177,33,-) (1 252,35,-) (1 263,24,-) (924,44,-)
45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,- 45,-

(54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-) (54,45,-)

DISTRIBUČNÍ SAZBA D 01d D 02d D 25d D 26d D 27d D 35d D 45d D 55d D 56d D 57d D 61d
2 112,10,- 1 579,80,- 1 647,54,- 604,66,- 1 647,54,- 258,42,- 258,42,- 258,42,- 258,42,- 141,73,- 2 855,06,-

(2 555,64,-) (1 911,56,-) (1 993,52,-) (731,64,-) (1 993,52,-) (312,69,-) (312,69,-) (312,69,-) (312,69,-) (171,49,-) (3 454,62,-)
- - 60,96,- 60,96,- 60,96,- 60,96,- 60,96,- 60,96,- 60,96,- 131,21,- 134,91,-
- - (73,76,-) (73,76,-) (73,76,-) (73,76,-) (73,76,-) (73,76,-) (73,76,-) (158,76,-) (163,24,-)

Měsíční platba za rezervovaný příkon Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc Kč/měsíc

7,00,- 36,00,- 49,00,- 81,00,- 49,00,- 107,00,- 126,00,- 126,00,- 126,00,- 105,00,- 11,00,-

(8,47,-) (43,56,-) (59,29,-) (98,01,-) (59,29,-) (129,47,-) (152,46,-) (152,46,-) (152,46,-) (127,05,-) (13,31,-)
12,00,- 57,00,- 78,00,- 130,00,- 78,00,- 171,00,- 202,00,- 202,00,- 202,00,- 169,00,- 17,00,-

(14,52,-) (68,97,-) (94,38,-) (157,30,-) (94,38,-) (206,91,-) (244,42,-) (244,42,-) (240,00,-) (240,00,-) (20,57,-)
14,00,- 71,00,- 97,00,- 162,00,- 97,00,- 214,00,- 252,00,- 252,00,- 252,00,- 211,00,- 21,00,-

(16,94,-) (85,91,-) (117,37,-) (196,02,-) (117,37,-) (258,94,-) (304,92,-) (304,92,-) (304,92,-) (255,31,-) (25,41,-)
18,00,- 89,00,- 121,00,- 203,00,- 121,00,- 268,00,- 315,00,- 315,00,- 315,00,- 264,00,- 26,00,-

(21,78,-) (107,69,-) (146,41,-) (245,63,-) (146,41,-) (324,28,-) (381,15,-) (381,15,-) (381,15,-) (319,44,-) (31,46,-)
23,00,- 114,00,- 155,00,- 259,00,- 155,00,- 343,00,- 403,00,- 403,00,- 403,00,- 338,00,- 34,00,-

(27,83,-) (137,94,-) (187,55,-) (313,39,-) (187,55,-) (415,03,-) (487,63,-) (487,63,-) (487,63,-) (408,98,-) (41,14,-)
29,00,- 143,00,- 194,00,- 324,00,- 194,00,- 428,00,- 504,00,- 504,00,- 504,00,- 433,00,- 42,00,-

(35,09,-) (173,03,-) (234,74,-) (392,04,-) (234,74,-) (517,88,-) (609,84,-) (609,84,-) (609,84,-) (523,93,-) (50,82,-)

36,00,- 178,00,- 243,00,- 405,00,- 243,00,- 536,00,- 630,00,- 630,00,- 630,00,- 652,00,- 53,00,-
(43,56,-) (215,38,-) (294,03,-) (490,05,-) (294,03,-) (648,56,-) (762,30,-) (762,30,-) (762,30,-) (788,92,-) (64,13,-)

46,00,- 224,00,- 306,00,- 510,00,- 306,00,- 675,00,- 794,00,- 794,00,- 794,00,- 958,00,- 67,00,-
(55,66,-) (271,04,-) (370,26,-) (617,10,-) (370,26,-) (816,75,-) (960,74,-) (960,74,-) (960,74,-) (1 159,18,-) (81,07,-)

- - - - - - - - - 1 584,00,- -
- - - - - - - - - (1 916,64,-) -

- - - - - - - - - 2 924,00,- -
- - - - - - - - - (3 538,04,-) -

- - - - - - - - - 6 034,00,- -
- - - - - - - - - (7 301,14,-) -

- - - - - - - - - 10 269,00,- -
- - - - - - - - - (12 425,49,-) -

0,72,- 3,56,- 4,85,- 8,10,- 4,85,- 10,71,- 12,60,- 12,60,- 12,60,- - 1,06,-

(0,87,-) (4,31,-) (5,87,-) (9,80,-) (5,87,-) (12,96,-) (15,25,-) (15,25,-) (15,25,-) - (1,28,-)
- - - - - - - - - 64,18,- -

- - - - - - - - - (77,66,-) -
0,24,- 1,19,- 1,62,- 2,70,- 1,62,- 3,57,- 4,20,- 4,20,- 4,20,- 21,39,- 0,35,-

(0,29,-) (1,44,-) (1,96,-) (3,27,-) (1,96,-) (4,32,-) (5,08,-) (5,08,-) (5,08,-) (25,88,-) (0,42,-)
Ostatní služby a daně

99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,- 99,71,-
(120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-) (120,65,-)

Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
*

23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,- 23,96,-

(28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-) (28,99,-)

495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,- 495,00,-
(598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-) (598,95,-)

6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,- 6,58,-
(7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-) (7,96,-)

28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,- 28,30,-
(34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-) (34,24,-)

Konečná cena 
51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,- 51,58,-

(62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-) (62,41,-)
3 789,11 3 256,81 3 390,55 2 347,67 3 390,55 1 986,43 2 026,43 2 035,43 2 035,43 1 918,74 4 676,07

(4 584,82,-) (3 940,74,-) (4 102,57,-) (2 840,68,-) (4 102,57,-) (2 403,58,-) (2 451,98,-) (2 462,87,-) (2 462,87,-) (2 321,68,-) (5 658,04,-)
- - 1 494,97 1 494,97 1 494,97 1 656,97 1 718,97 1 727,97 1 727,97 1 798,22 1 521,92
- - (1 808,91,-) (1 808,91,-) (1 808,91,-) (2 004,93,-) (2 079,95,-) (2 090,84,-) (2 090,84,-) (2 175,85,-) (1 841,52,-)

Cena za elektřinu a služby v Kč za MWh ve vysokém tarifu

Cena za distribuované množství elektřiny v distribuční oblasti ČEZ Distribuce, a.s.

Cena za odebranou elektřinu a služby v Kč za MWh ve vysokém tarifu

Domácnost 24

1 054,-

(1 275,34,-)

1 154,-

(1 355,20,-)

1 120,-
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811,-
(1 396,34,-)

1 044,-
Cena za odebranou elektřinu a služby v Kč za MWh v nízkém tarifu

Stálý měsíční poplatek v Kč/měsíc

(981,31,-) (1 263,24,-)

Tepelné čerpadloDomácnost AKU 8H

Cena za elektřinu a služby v Kč za MWh v nízkém tarifu
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Jistič nad 3x20 A a do 3x25 A včetně

Ce
na

 c
el

ke
m Měsíční platba celkem v Kč za měsíc + měsíční platba za rezervovaný 

příkon
**

Konečná cena ve vysokém tarifu v Kč/MWh***

Konečná cena v nízkém tarifu v Kč/MWh***

Cena systémových služeb                                                         Kč/MWh

Jistič nad 3x160 A za každý 1A

Jistič nad 3x63 A a do 3x80 A včetně

Jistič nad 3x25 A a do 3x32 A včetně

Jistič do 3x10 A a do 1x25 A včetně

Jistič nad 3x50 A a do 3x63 A včetně

Jistič nad 3x40 A a do 3x50 A včetně

Jistič nad 3x32 A a do 3x40 A včetně

var. A                                                                                    Kč/A/měsíc

var. B                                                                                        Kč/MWh

Jistič nad 3x16 A a do 3x20 A včetně

Jistič nad 3x10 A a do 3x16 A včetně

Cena za činnost zúčtování OTE                                                                                             Kč/měsíc

Sazba daně z elektřiny                                                           Kč/MWh

Jistič nad 3x63 A za každý 1A

Jistič nad 1x25 A za každý 1A

Jistič nad 3x80 A a do 3x100 A včetně

Jistič nad 3x100 A a do 3x125 A včetně

Jistič nad 3x125 A a do 3x160 A včetně

mailto:zakaznik@carbounion.cz
http://www.eru.cz/cs/
http://www.carbounion.cz/

