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CENÍK DODÁVKY PLYNU PRO DOMÁCNOSTI PRODUKTOVÉ ŘADY 

„CARBOUNION STANDARD“  
 
 

 

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

tradičním dodavatelům spojenou s její dlouhodobou stabilitou.  

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

  
1. Dodávky plynu formou této produktové řady „CARBOUNION 

STANDARD" platí pouze 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. Ceny dodávky plynu jsou uvedeny bez cen za distribuci plynu 

a ostatních příslušných regulovaných složek, které jsou na každý rok 

stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního 

úřadu a případně ostatních orgánů státní správy. Ceny 

za distribuci jsou: pevná cena za odebraný plyn, stálý měsíční plat 

za kapacitu a cena za služby operátora trhu. Regulované ceny 

naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu 

www.eru.cz či uvádíme jejich přehled na www.carbounion.cz.  

6. Ceny dodávky plynu jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu 

(ekologické daně) a bez DPH (v závorce uvedeny orientační ceny 

s DPH).  

7. Neúčtujeme žádné aktivační či deaktivační poplatky. 

 

 

 

 

CENÍK PLYNU PRO DOMÁCNOSTI PRODUKTOVÉ ŘADY „CARBOUNION STANDARD" 

Roční odběr plynu v místě 
spotřeby v MWh/rok 

Cena za odebraný plyn a služby 

Cena plynu v Kč/MWh 
Stálý měsíční poplatek v 

Kč/měsíc 
Jednotková kapacitní složka 

ceny v Kč/tis. m3 

do 1,89 710,- (859,- s DPH) 95,- (115,- s DPH)   

nad 1,89 do 7,56   710,- (859,- s DPH) 95,- (115,- s DPH)   

nad 7,56 do 15 710,- (859,- s DPH) 50,- (61,- s DPH)   

nad 15 do 25 710,- (859,- s DPH) 50,- (61,- s DPH)   

nad 25 do 45 710,- (859,- s DPH) 50,- (61,- s DPH)   

nad 45 do 63 710,- (859,- s DPH) 50,- (61,- s DPH)   

  *nad 63 do 630 710,- (859,- s DPH)     70 000,- (84 700,- s DPH) 

 

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

𝑴𝑷𝒌𝒂𝒑 =
𝑪𝒌𝒂𝒑∗𝑹𝑲

𝟏𝟐
, kde 

𝑪𝒌𝒂𝒑 – 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

𝟏𝟏𝟎
, kde 

𝑹𝑺 – je roční odběr v daném místě spotřeby v m3. 

 

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. 

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

 

 

Tento ceník je platný pro dodávky plynu od 1. 11. 2015. 
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