
Ceník 2016 dodávky plynu pro DOMÁCNOSTI produktové řady „CARBOUNION STANDARD“

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

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

Ceny plynu pro distribuční území Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

Cena za 

odebraný plyn
Stálý měsíční plat

Cena za 

odebraný plyn
Stálý měsíční plat

MWh/rok Kč/MWh Kč/měsíc Kč/MWh Kč/měsíc

do 1,89 710,- (859,10,-) 95,- (114,95,-) 396,17,- (479,37,-) 63,08,- (76,33,-) 2,62,- (3,17,-) 1 108,79,- 158,08,- 1 341,64,- 191,28,-

nad 1,89 do 7,56 710,- (859,10,-) 95,- (114,95,-) 227,72,- (275,54,-) 89,61,- (108,43,-) 2,62,- (3,17,-) 940,34,- 184,61,- 1 137,81,- 223,38,-

nad 7,56 do 15 710,- (859,10,-) 50,- (60,50,-) 206,37,- (249,71,-) 103,06,- (124,70,-) 2,62,- (3,17,-) 918,99,- 153,06,- 1 111,98,- 185,20,-

nad 15 do 25 710,- (859,10,-) 50,- (60,50,-) 195,72,- (236,82,-) 116,37,- (140,81,-) 2,62,- (3,17,-) 908,34,- 166,37,- 1 099,09,- 201,31,-

nad 25 do 45 710,- (859,10,-) 50,- (60,50,-) 157,13,- (190,13,-) 196,77,- (238,09,-) 2,62,- (3,17,-) 869,75,- 246,77,- 1 052,40,- 298,59,-

nad 45 do 63 710,- (859,10,-) 50,- (60,50,-) 147,84,- (178,89,-) 231,62,- (280,26,-) 2,62,- (3,17,-) 860,46,- 281,62,- 1 041,16,- 340,76,-

Cena za 

odebraný plyn

Pevná roční cena 

za kapacitu

Cena za 

odebraný plyn

Pevná roční cena 

za kapacitu

MWh/rok Kč/MWh Kč/tis. m3 Kč/MWh Kč/tis. m3

nad 63 do 630 710,- (859,10,-) 70 000,- (84 700,-) 111,00,- (134,31,-) 121 260,52,- (146 725,23,-) 2,62,- (3,17,-) 823,62,- 191 260,52,- 0 996,58,- 231 425,23,-

Ceny obchodní jsou platné od 1. 11. 2015. Ceny a sazby regulované jsou platné od 1. 1. 2016.

Postup při výpočtu celkové roční platby plynu (celková konečná cena s DPH): 

a) cena za odebraný plyn * roční spotřeba v MWh

b) pevná roční cena za kapacitu * roční rezervovaná kapacita

Celková roční platba plynu = a + b
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C kap  – je cena za kapacitu dle tabulky

RK  – je denní rezervovaná pevná kapacita nebo denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m3, určená podle vzorce:

  RK =  RS  , kde
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RS  – je roční odběr v daném místě spotřeby v m3

CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. (CB)

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 61715

Sídlo: Václavské náměstí 846/1, 110 00, Praha - Nové Město, IČO: 25692917, DIČ: CZ25692917

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Číslo účtu: 117714373/0300, Licence na obchod s elektřinou č.: 141118683                         

Zákaznická linka: 222 990 550, E-mail: zakaznik@carbounion.cz, Web: www.carbounion.cz

Nabídkou této produktové řady chce naše společnost poskytnout zákazníkům z řad domácností velmi výhodnou cenu plynu proti tradičním dominantním 

dodavatelům spojenou s její dlouhodobou stabilitou.

Roční odběr v míste 

spotřeby

Platba za dodávku plynu

Regulované ceny jsou stanoveny rozhodnutím Energetického regulačného úřadu č. 6/2015

Cena za odebraný 

plyn
Stálý měsíční plat

1.    Dodávky plynu formou produktové řady „CARBOUNION STANDARD“ platí pro odběrná místa kategorie domácnost.

2. Ceník plynu obsahuje cenu za odebraný plyn za megawatthodinu (MWh), stálý měsíční poplatek a kapacitní složku ceny.

3. Využití produktové řady „CARBOUNION 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.

4. Odběratel a CB se mohou dohodnout na jiných podmínkách dodávky.
5.  Neúčtujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky.

Celková konečná cena bez DPH Celková konečná cena s DPH

Cena za činnost OTE

Platba za distribuci plynu a ostatné regulované služby

Kč/MWh Kč/měsíc

Odběrná místa kategorie domácnost jsou dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb. osvobozena od daně ze zemního plynu.

MP kap  =    C kap * RK , kde

Kč/MWh Kč/tis. m3

Roční odběr v míste 

spotřeby

Platba za dodávku plynu Celková konečná cena bez DPH Celková konečná cena s DPH

Cena za odebraný 

plyn

Pevná roční cena za 

kapacitu

Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny MP kap  určí podle vzorce:   

Přepočet jednotek: 1 MWh = 1 000 kWh. Pro přepočet spotřeby plynu v m3 na kWh se použije přibližný převod 1 m3 = 10,55 kWh.

Pro přiřazení jednotkových cen uvedených v tabulce do vyúčtování spotřeby plynu je rozhodující spotřeba plynu v daném odběrném místě v MWh/rok.

Kč/MWh

Kč/MWh Kč/tis. m3 Kč/MWh

Cena za činnost OTEPevná roční cena za kapacitu
Pevná cena za 

odebraný plyn

Platba za distribuci plynu a ostatné regulované služby

Stálý měsíční plat
Pevná cena za 

odebraný plyn

Kč/měsícKč/MWh


