
Ceník uhlí a manipulačních poplatků za 
nakládku uhlí z produkce společnosti 
Severočeské doly a.s. pro rok 2015 

 

 
Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČO 49901982, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495 

Ceny uhlí jsou stanoveny jako ceny smluvní v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a navazujícími předpisy. 

V případě, že kupující nemá nárok na nabývání uhlí bez daně z pevných paliv, bude k fakturované 

ceně připočtena daň z pevných paliv dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 

v platném znění. 

Ceník jednotlivých druhů tříděného uhlí z produkce Dolu Bílina 

Obchodní označení 
Qi

r prům. 
MJ/kg 

Cena uhlí účinná pro 
období od 1.1.2015 do 
31.7.2015 (v Kč/t) *) 

Cena uhlí účinná pro 
období od 1.8.2015 do 
31.12.2015 (v Kč/t) *) 

Klíč třídnosti Druhu uhlí 

113 ko2 17,6 2185 2190 

121 o1 17,6 1950 1970 

122 o2 17,6 1985 2020 

*) cena uhlí je bez DPH a daně z pevných paliv                 

Ceník manipulačních poplatků za nakládku uhlí z produkce Dolu Bílina 

Způsob nakládky 
Výše manipulačního 

poplatku (v Kč/t) 

do vagónů při přepravě po železnici 22 

do silničních vozidel při přepravě po ose 99 

 

Ceny ostatních druhů uhlí z produkce společnosti Severočeské doly a.s. (dále jen „Prodávající“) se 

sjednávají individuálně. 

Prodávající je oprávněn v souladu a za podmínek stanovených příslušnou kupní smlouvou změnit 

tento ceník.  

Účinnost změn ceníku nastává dnem určeným v novém ceníku. 

Prodávající bude informovat kupujícího o změně ceníku způsobem uvedeným v příslušné kupní 

smlouvě. Práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího v souvislosti se změnou ceníku jsou taktéž 

uvedená v příslušné kupní smlouvě. 

Tento ceník je dostupný na webové stránce www.sdas.cz. 

Tento ceník je účinný od 1.1.2015 do 31.12.2015 nebo do účinnosti nového ceníku, podle toho, co 

nastane dříve. 


