
Průvodce vyúčtováním – fakturou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a doručovací adresa odběratele 

Identifikační údaje vyúčtování a zákazníka. Variabilní symbol 

(shodný s číslem Vaší smlouvy) používejte při všech platbách a při 

komunikaci s námi. 

 

Číselné (systémové) označení místa spotřeby 

Adresa místa spotřeby 

IČ/DIČ odběratele 

 

 

Shrnutí celkové platby za období vyúčtování (od odečtu k odečtu, případně od 

zahájení dodávek k odečtu), shrnutí celkových uhrazených záloh. Jsou-li uhrazené 

zálohy vyšší, je přeplatek vrácen zákazníkovi v souladu se smlouvou (poštovní 

poukázkou, bankovním převodem). V případě, že jsou uhrazené zálohy nižší, hradí 

zákazník nedoplatek v souladu se smlouvou (poštovní poukázkou, bankovním 

převodem). 

Přehled všech záloh uhrazených pod 

správným variabilním symbolem v průběhu 

účtovaného období. 

Údaje pro vyúčtování použijte při úhradě bankovním převodem či 

poštovní poukázkou. Usnadníte nám tím dohledání Vaší platby a 

předejdete případnému vystavení upomínky. 

Výše zálohy na následující období. V případě, že aktuální výše 

záloh neodpovídá spotřebě plynu, je nová záloha upravena 

odpovídajícím způsobem. 

Období vyúčtování (od odečtu k odečtu, 

případně od zahájení dodávky k odečtu). 

Celková spotřeba plynu za toto období. 

 

Poznámky k vyúčtování Detailní vyúčtování naleznete na druhé straně tohoto listu Rozpis záloh / Platební kalendář

Číslo účtu 2105613953/2700 Datum vystavení 20.8.2015

Variabilní symbol 113898 Datum splatnosti 3.9.2015

Specifický symbol 2015001822 Datum zd.plnění 20.8.2015
15.8.2015 Záloha je splatná vždy k 15. dni měsíce, počínaje 

500,00 Kč                    Na následující období je stanovena výše zálohy 

 

  

 

Shrnutí vyúčtování Rekapitulace záloh

Období od 24.7.2014 do 27.7.2015 Na zálohách bylo uhrazeno

Datum Způsob

Spotřeba plynu za období 3 268 kWh 15.8.2014 PŘEVOD

Typ produktu dodavatele CENÍK 17.9.2014 PŘEVOD

Zákaznická kategorie 17.10.2014 PŘEVOD

14.11.2014 PŘEVOD

17.12.2014 PŘEVOD

Platba  za sdruženou dodávku 6 084,38 Kč (včetně DPH) 16.1.2015 PŘEVOD

Na zálohách bylo uhrazeno 6 000,00 Kč (včetně DPH) 17.2.2015 PŘEVOD

zaokrouhlení -0,38 17.3.2015 PŘEVOD

17.4.2015 PŘEVOD

15.5.2015 PŘEVOD

17.6.2015 PŘEVOD

17.7.2015 PŘEVOD

500,00

500,00

500,00

Částka (Kč)

6000,00

500,00

500,00

Kč   do

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3.9.2015 Nedoplatek - uhraďte 84,00

Daňový doklad-Faktura č. (specifický symbol)

Typ vyúčtování

Číslo zákazníka (variabilní symbol)

IČ: 29015961   DIČ: CZ29015961

Email: info@plynule.cz

Tel: 841 222 841

Identifikace odběrného místa a odběratele

 EIC kód 

 

 IČ/DIČ 

řádné

xxxxxx

 Jméno (Společnost) 

Ulice čp/čo

PSČ obec Adresa odběrného místa

(místa spotřeby) 

27ZGxxxxxxxxxxxx

Ulice čp/čo

201500xxxx

PSČ obec

HALIMEDES, a.s.                     

Senovážné náměstí 978/23               

110 00   Praha 1

 Zapsána v obchodním rejstříku,     

vedeném Městským soudem v Praze,            

oddíl B, vložka 15846 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail stanovení spotřeby

od do počáteční konečný rozdíl

5994720 24.7.2014 31.12.2014 5,25806 302 434 132 0,9824 129,7 10,6619 1 382,6

5994720 1.1.2015 27.7.2015 6,87097 434 614 180 0,9824 176,8 10,6619 1 885,4

Celkem 306,5 3 268,0

objemový 

koeficient

 spalné teplo 

objemové 
 spotřeba (m3) 

s tavy měřidladílčí období
čís lo měřidla

 podíl

období 

 spotřeba 

(kWh) 

Detail struktury vyúčtování

 Platba za OTE 1382,6 kWh

1382,6 kWh

5,25806 měsíc

1382,6 kWh

5,25806 měsíc

1382,6 kWh

Celkem za období od 24.7.2014 do 31.12.2014

 Celkem bez DPH (Kč) 

126,19                                  

302,87                                  

447,36                                  

2,94                                       0,00213                                   

1 227,75                               

2 107,12                                  

-                                          0,03060                                   Daň z plynu

-stálá/kapacitní složka 24,00000                                 

- za odebraný plyn

0,88800                                   

0,21906                                   

 Platba za plyn 

-stálá/kapacitní složka

 Platba za 

distribuci 

- za odebraný plyn

85,08000                                 

- za služby OTE

období od/do
 měrná 

jednotka 

 jednotková

sazba bez DPH (Kč) 
24.7.2014 31.12.2014 množství

Detail stanovení spotřeby je uveden s číslem měřidla. Rozdělení je provedeno do období, kdy byla platná stejná cena, případně na období, ve 

kterých zákazník provedl samoodečet. Vždy je uveden začátek a konec období. Dále je uveden počáteční a konečný stav měřidla. Protože se objem 

uvedený na měřidle v m3 přepočítává na normálové vztažné podmínky, je uveden objemový koeficient. Ten určuje skutečnou spotřebu v m3. 

Veškeré platby za komoditu jsou uváděny v energetických jednotkách, tedy v Kč/kWh nebo v Kč/MWh, pro přepočet se uvádí spalné teplo, které 

vyjadřuje energetický hodnotu 1 m3 a zpravidla bývá blízké hodnotě 10,55 kWh/m3. Liší se podle toho, jak se částečně mění složení plynu v 

průběhu jednotlivých let a stanovují ho provozovatelé přepravní a distribuční soustavy měřením. Součin skutečné spotřeby a spalného tepla je 

hodnota spotřeby v kWh. 

Detailní struktura vyúčtování je rozklad jednotlivých plateb, které jsou hrazeny za dodávku plynu. Ty jsou stanoveny jednak p latnou legislativou 

a cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a obchodník je nemůže nijak ovlivnit – to jsou platby za distribuci a služby Operátora 

trhu (OTE) a jednak platným ceníkem PLYNULE.CZ. Ceník najdete na internetových stránkách www.plynule.cz.  

Platby jsou složené z komoditní části – platba za jeden kWh odebraného plynu – množství kWh stanovuje se z údajů měřidel podle části „Detail 

stanovení spotřeby“ a z části stálé/kapacitní. Do odběru 63MWh/rok jde o stálou platbu v Kč/měsíc a od 63MWh/rok o kapacitní platbu 

stanovenou v Kč/tis.m3/rok podle vypočtené kapacity. Kapacita se vypočítává způsobem uvedeným v cenovém rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu a nelze ji u zákazníků kategorií domácnost a maloodběr nijak měnit ani ovlivnit. Za každé období je stanovena celková platba 

bez DPH, která souhlasí s hodnotou uvedenou v části „Rekapitulace odběru za fakturační období“. Vzorová faktura je uvedena na stránkách 

www.plynule.cz. V případě dotazů k fakturaci nás kontaktujte emailem na fakturace@plynule.cz. 


