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FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY
DODÁVKY ELEKTŘINY
daňový doklad č. 0000002234567890
List  1

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4
IČ: 27232433| DIČ: CZ27232433

Bankovní spojení: 000000-0007770227/0100

www. cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL / DOMÁCNOST

Jan Novák
Křižíkova 1000
709 74 Klatovy

JAN NOVÁK
Křižíkova 1000
709 74 Klatovy

F0000030000253522609

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 2345678901

VARIABILNÍ SYMBOL 1234567890
DATUM SPLATNOSTI 16. 07. 2009
DATUM VYSTAVENÍ 02. 07. 2009
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ 02. 07. 2009
FAKTURAČNÍ OBDOBÍ 11. 11. 2008 – 09. 11. 2009

REKAPITULACE (celkem za fakturační období) Sazba DPH Základ DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč)
SPOTŘEBA ELEKTŘINY A SLUŽEB 19 % 25.302,88 4.807,55 30.110,43
ZAPLACENÉ ZÁLOHY 19 % -4.218,48 -801,52 -5.020,00
ROZDÍL KE ZDANĚNÍ 19 % 21.084,40 4.006,03 25.090,43
ZAOKROUHLENÍ -0,43
DOPLATEK 25.090,00

Doplatek vyúčtování ve výši 25.090,00 Kč uhraďte prosím
do 16. 07. 2009 ve prospěch účtu číslo 7770227, kód banky 0100

s variabilním symbolem platby 1234567890.
Doporučujeme Vám provést platbu alespoň 3 pracovní dny před dnem

splatnosti.
Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem. Věnujte prosím
pozornost vyplnění správného variabilního symbolu. Umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

Detailní rozpis vyúčtování najdete v příloze této faktury.  V případě nejasností můžete kontaktovat Zákaznickou linku Skupiny ČEZ (840 840 840),
poslat nám dotaz e-mailem (cez@cez.cz) nebo prostřednictvím Virtuální obchodní kanceláře (www.cez.cz)(pokud jste registrovaným uživatelem),
navštívit některé z našich kontaktních míst nebo napsat na adresu ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň.

Předpis záloh na další období naleznete na přiloženém Platebním kalendáři. 
Doporučujeme Vám provést platbu alespoň 3 pracovní dny před dnem splatnosti.

Otočte prosím

ZÁHLAVÍ
název a číslo dokladu, 
kontaktní údaje doda-
vatele a odběratele, 
vpravo zasílací adresa 
odběratele

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
zákaznické číslo 
sloužící k jednoduché  
identifikaci při komuni-
kaci s dodavatelem, 
variabilní symbol pro 
jednoznačné určení 
plateb a další účetní 
údaje dokumentu

REKAPITULACE
sloučený blok daňové 
rekapitulace a finanč-
ního vyrovnání 

ÚHRADA
shrnutí nejdůležitěj-
ších informací 
k úhradě a doplňující 
instrukce k platbě

DALŠÍ INFO
doplňující informace 
k faktuře, kontakty 
a odkazy

INFORMACE 
PRO ZÁKAZNÍKA
obecné informace, 
vysvětlivky k použité 
teminologii a zkrat-
kám, dále informace, 
které je dodavatel 
ze zákona povinen 
uvádět...

BLOK INFORMACÍ 
o službách 
A PRODUKTECH 
skupiny ČEZ

CENA ELEKTŘINY PRO OPRÁVNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA JE SLOŽENA ZE DVOU ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ
1. Regulovaná platba za dopravu elektřiny, která zahrnuje: 2. Cena silové elektřiny, která se skládá ze čtyř položek:

· měsíční plat za příkon · pevná měsíční cena
· plat za distribuované množství elektřiny ve VT · cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
· plat za distribuované množství elektřiny v NT · cena elektřiny v nízkém tarifu(NT)
· cenu systémových služeb 1 . daň z elektřiny 4

· cenu na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE)
  a kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)    2

· cenu za činnost zúčtovaní Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE) 3

1 Systémové služby jsou činnosti, které vykonává spol. ČEPS, a.s., provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Zejména jde o plynulé zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny.
2 V ČR je, s ohledem na závazky vůči EU, podporována výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), druhotných zdrojů (DZ) a dále z kogenerace (kombinované výroby elektřiny a tepla - KVET).

Výrobní náklady na takto vyrobenou elektřinu jsou však obecně vyšší, než z klasických elektráren (uhelných a jaderných), proto se všichni koneční zákazníci podílí na hrazení těchto vícenákladů
(rozdílu mezi podporovanou cenou elektřiny z OZE, KVET a DZ a průměrnou tržní cenou) formou regulovaného příspěvku.

3 Operátor trhu s elektřinou, a. s., zajišťuje zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným
množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými
zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny.

4 Daň z elektřiny je daň ze zákona č. 261/2007 Sb. (část čtyřicátá sedmá – daň z elektřiny). Svou podstatou se jedná o spotřební daň, z čehož mimo jiné vyplývá fakt, že tato daň je součástí základu
ceny pro výpočet DPH. Sazba daně je jednotná pro všechny napěťové hladiny bez rozdílu. Daň z elektřiny závisí na odebraném množství elektřiny v daném odběrném místě. Při splnění předpokladů
specifikovaných v §8 odstavec 2, zákona 261/2007 Sb. je možné požádat správce daně (místně příslušné pracoviště Celní správy ČR) o osvobození.

VYSVĚTLENÍ DALŠÍCH POJMŮ A ZKRATEK

Jednotkové ceny elektřiny jsou v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu uváděny v Kč za megawatthodinu (MWh),
údaje o spotřebě jsou na Vašem elektroměru zobrazovány v kilowatthodinách (kWh), jsou tedy na ceníkové jednotky přepočítány (1 MWh = 1000 kWh)

Vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) - dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů; u jednotarifových
produktů je veškerá spotřebovaná elektřina účtována ve VT.

EAN OPM –  jednoznačná identifikace odběrného předacího místa nezávislá na dodavateli elektřiny, tedy platná v rámci celé ČR.

Vysvětlivky k údaji o způsobu odečtu (za číslem elektroměru v detailním rozpisu vyúčtování):
N - odečet dodavatele, S - odečet zákazníkem, O - odhad odečtu, D - odhad odečtu z důvodu chyby měření, E - odečet pro elektronickou fakturu

INFORMACE O CELKOVÉ SMĚSI PALIV DODAVATELE ZA ROK 2008 (dle §30, odst.2, písm. e), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ:
z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od uhelné elektrárny 28,93%
nezávislých výrobců elektřiny  (výrobní mix je uvedený na příslušných jaderné elektrárny 21,48%
webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené ostatní (neidentifikováno) 48,31%
od nezávislých obchodníků s elektřinou. obnovitelné zdroje 1,28%

ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, DIČ CZ27232433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349; číslo licence na obchod s elektřinou: 140504640; číslo registrace u OTE: 714

VIRTUÁLNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ NA WWW.CEZ.CZ
Virtuální obchodní kancelář je internetová aplikace, která vám umožní pohodlně získávat osobní informace a řešit požadavky související s
odběrem elektřiny. Tak, jako již nemusíte chodit do banky a můžete svůj účet spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví, stejně tak
můžete nyní komunikovat s námi. Virtuální obchodní kancelář šetří Váš čas a umožňuje stálou kontrolu díky nepřetržitému přístupu k Vašim
datům. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny heslem.
Jednou ze služeb Virtuální obchodní kanceláře je Elektronická faktura. Zálohovou či zúčtovací fakturu nyní můžete získat v elektronické podobě
ve formátu PDF. Tato faktura plně nahrazuje klasické papírové faktury a slouží tedy jako standardní daňový doklad. Vystavená elektronická
faktura je podepsána kvalifikovaným certifikátem, čímž je zamezeno její zneužití.
Máte-li o elektronickou fakturaci zájem, zažádejte o ni prostřednictvím Zákaznické linky nebo na www.cez.cz.

ZELENÁ ENERGIE
Zelená energie je elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů - z vody, větru, slunce nebo biomasy. Jejím odběrem můžete vyjádřit svou
odpovědnost k životnímu prostředí a podpořit prospěšné ekologické aktivity. Výroba Zelené energie je finančně náročnější, v její ceně se to však
promítá jen symbolickým navýšením – 10 haléřů (bez DPH) za kilowatthodinu navíc k běžné ceně elektřiny podle odběrové sazby. Takto
shromážděné prostředky slouží k financování neziskových a obecně prospěšných projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z
obnovitelných zdrojů. Zelenou energii si můžete objednat na www.zelenaenergie.cz, na Zákaznické lince nebo na všech kontaktních místech
Skupiny ČEZ.

PŘÍMÉ INKASO Z VAŠEHO BANKOVNÍHO ÚČTU
Přímé inkaso představuje nejpohodlnější způsob plateb. Nemusíte myslet na termín splatnosti, ani na konkrétní částku - platba bude automaticky
odepsána z účtu, přičemž si sami můžete určit přiměřený limit pro výši inkasa. Placení máte pod kontrolou i díky předem zasílanému předpisu
plateb na celé zúčtovací období. Tímto způsobem lze platit zálohové platby i doplatky a na tentýž účet Vám můžeme vracet případné přeplatky.
Pro tento typ platby se rozhoduje stále více zákazníků, neboť oceňují jeho jednoduchost a časovou nenáročnost.
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DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE
ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY
daňovému dokladu č. 0000002234567890
List  2

Číslo odběrného místa:
1000023400

Adresa odběrného místa:
Křižíkova 1000, 709 74 Klatovy

EAN OPM:
859182400987654321

PŘEHLED ZAPLACENÝCH ZÁLOH
za uplynulé fakturační období

DATUM PŘIJETÍ VÝŠE ZÁLOHY
11. 12. 2008 2.510,00
12. 01. 2009 2.510,00
CELKEM 5.020,00

DETAILNÍ STRUKTURA SLOŽENÍ CENY (ceny bez DPH)
OBDOBÍ 11. 11. 2008 – 31. 12. 2008 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 45d    PRODUKT D Přímotop COMFORT

ELEKTROMĚR Č. 96385274 (odečet  O)   nás.: 1,0 Stav VT počátek–konec: 1.252,00 – 1.362,00 (0,11000 MWh)

Stav NT počátek–konec: 18.439,00 – 20.409,00 (1,97000 MWh)

Počet jednotek Kč/jednotku Základ daně Kč

REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY

STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A) 1,66700 měs. 255,00 425,09

SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,11000 MWh 37,32 4,10

SPOTŘEBA ELEKTŘINY NÍZKÝ TARIF (NT) 1,97000 MWh 23,73 46,75

CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY (VT+NT) 2,08000 MWh 147,81 307,44

CENA NA PODPORU VÝKUPU EL. Z OZE (VT+NT) 2,08000 MWh 40,75 84,76

CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ (VT+NT) 2,08000 MWh 4,75 9,88

878,02

PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU

PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC 1,66700 měs. 40,00 66,68

SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,11000 MWh 1.960,00 215,60

SPOTŘEBA ELEKTŘINY NÍZKÝ TARIF (NT) 1,97000 MWh 1.503,00 2.960,91

DAŇ Z ELEKTŘINY (VT+NT) 2,08000 MWh 28,30 58,86

3.302,05

OBDOBÍ 01. 01. 2009 – 09. 11. 2009 DISTRIBUČNÍ SAZBA D 45d    PRODUKT D Přímotop BASIC

ELEKTROMĚR Č. 96385274 (odečet  O)   nás.: 1,0 Stav VT počátek–konec: 1.362,00 – 1.994,00 (0,63200 MWh)

Stav NT počátek–konec: 20.409,00 – 28.765,00 (8,35600 MWh)

Počet jednotek Kč/jednotku Základ daně Kč

REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY

STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT ZA PŘÍKON (JISTIČ 3×25 A) 10,30000 měs. 274,00 2.822,20

SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,63200 MWh 38,27 24,18

SPOTŘEBA ELEKTŘINY NÍZKÝ TARIF (NT) 8,35600 MWh 26,00 217,26

CENA ZA SYSTÉMOVÉ SLUŽBY (VT+NT) 8,98800 MWh 141,01 1.267,40

CENA NA PODPORU VÝKUPU EL. Z OZE (VT+NT) 8,98800 MWh 52,18 468,99

CENA OTE ZA ČINNOST ZÚČTOVÁNÍ (VT+NT) 8,98800 MWh 4,75 42,69

4.842,72

PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU

PEVNÁ CENA ZA MĚSÍC 10,30000 měs. 30,00 309,00

Otočte prosím, tabulka pokračuje na následující straně
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ČEZ Prodej, s.r.o.

Duhová 1/425

140 53    Praha 4

120 651

Otočte prosím

Podrobné ověření totožnosti plátce v hotovosti

Rodné číslo plátce .....................................................................

Není-li, uveďte datum narození a údaje průkazu totožnosti

Druh .................................. číslo ....................................Čtecí zóna - nevpisujte žádné údaje

POTVRZENÍ (USCHOVEJTE)
1.Doklad označený „Poštovní poukázka“ lze vplatit

v hotovosti na všech poštách podle poštovních
podmínek. Doklad označený „Složenka“lze vplatit
v hotovosti na všech poštách a pobočkách Poštovní
spořitelny (dále jen obchodní místo). Na všech
obchodních místech mohou podat majitelé
postžirových účtů nebo postkont tyto doklady
i k bezhotovostní úhradě podle podmínek pro
postžirové účty, popř. postkonta.

2.Osoba disponující s postžirovým účtem nebo
postkontem dává dispozice k bezhotovostní úhradě
tohoto dokladu vyplněním pole „zúčtujte na vrub...“
a uvedením právoplatného podpisu na líci dokladu.

3.Plátce uhrazující tento doklad z jiného účtu než
postžirového nebo postkonta, může využít pro tuto
dispozici PŘÍKAZ K ÚHRADĚ uvedený na rubu
dokladu a předložit ho své bance, resp. pobočce.

4.Za hotovostní vplacení je při podání dokladu vybírá-
na cena podle příslušných ceníků.

5.Případný „Opis stvrzenky“ potvrdí a vydá obchodní
místo plátci na jeho žádost.

6.Reklamaci hotovostní platby nebo bezhotovostní
úhrady z postžirového účtu či postkonta lze uplatnit
po předložení tohoto potvrzení na kterémkoliv
obchodním místě. Hotovostně vplacenou Poštovní
poukázkulze reklamovat pouze prostřednictvím pošty.

razítko, podpis pracovníka
obchodního místa

Doklad je opticky strojově zpracováván - NEPOŠKODIT, NEPOPISOVAT, NEPŘEHÝBAT

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Bance

Pobočce
Datum splatnosti

Bankovní spojení

Symboly platby

Číslo účtu plátceKód bankySpecifický symbol*

Číslo účtu příjemceKód bankyČástka KčVariabilníKonstantníSpecifický

Doplňující údaj banky                                                          Údaj pro vnitřní potřebu příkazce

* - jen pro klienty České spořitelny

Místo a datum vystaveníPodpis(y), razítko příkazce

........
....

...
...

...
...

...
...

....
..............................................

........
....

...
...

...
...

...
...

....
..............................................

Reklamace č.j. .............. / .............

podpis

.

Pomocí tohoto kódu můžete provést úhradu v hotovosti
na kterémkoliv on-line terminálu společnosti Sazka, a.s.
- platební místa "na rohu" Vám ušetří čas
- platba přes terminál Sazky je levnější než poplatek za složenku
- nevyplňujete žádné složenky ani formuláře

SPOTŘEBA ELEKTŘINY VYSOKÝ TARIF (VT) 0,63200 MWh 2.233,00 1.411,26

SPOTŘEBA ELEKTŘINY NÍZKÝ TARIF (NT) 8,35600 MWh 1.712,00 14.305,47

DAŇ Z ELEKTŘINY (VT+NT) 8,98800 MWh 28,30 254,36

16.280,09

CELKEM za období 11. 11. 2008 - 09. 11. 2009 Spotřeba (VT + NT) 11,06800 MWh

Základ daně 25.302,88 Kč

DPH 19 % 4.807,55 Kč

Celkem vč. DPH 30.110,43 Kč

Vysvětlivky ke zkratkám a pojmům v rozpisu vyúčtování najdete na druhé straně prvního listu faktury.

0308 1234567890 25090,00 0100 000000-0007770227

ZÁHLAVÍ
název a číslo dokladu

DETAILNÍ ÚDAJE
k VyÚČToVánÍ
technické údaje  
odběrného místa, 
stavy elektroměru, 
spotřeba, cena po 
jednotlivých obdo-
bích...

tabulka je rozdělena 
po obdobích, kdy se 
mění cena (od 1. led-
na, resp. při změně 
sazby či produktu)

ve vyúčtování v rámci
jednotlivých období  
jsou samostatně 
vyčísleny regulované 
platby za dopravu 
elektřiny a platby 
za silovou elektřinu
(dle cenového roz-
hodnutí ERÚ)

pŘEhlED ZAplAcEnÝch 
ZÁLOH
za uplynulé období (slouží pro 
kontrolu, zda byly všechny Vaše 
platby správně zaúčtovány)

IDENTIFIKACE 
oDbĚRnÉho MÍsTA

POŠTOVNÍ  
POUKÁZKA
s předvyplněnými 
platebními údaji
(pouze pro některé 
platební metody; v pří-
padě, že platíte napří-
klad přímým inkasem 
z Vašeho bankovního 
účtu, složenka se 
netiskne)

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA
informace, které se vztahují ke konkrétnímu odběrnému 
místu (plánované výměny elektroměru apod.)

SAZKA
informace a kód pro 
platbu přes on-line 
terminál Sazky

v případě, že se mění např. jen technické údaje odběrné-
ho místa, rozšiřuje se jen záhlaví bloku v rámci jednoho 
období (např. při výměně elměru)

souhRn ZA cElÉ uČETnÍ obDobÍ  
součet údajů z jednotlivých dílčích období
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PLATEBNÍ KALENDÁŘ – 
ROZPIS ZÁLOH NA DALŠÍ OBDOBÍ
daňový doklad č. 0000002233445566
List  3

DODAVATEL

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, 140 53 Praha 4
IČ: 27232433| DIČ: CZ27232433

Bankovní spojení: 000000-0007770227/0100

www. cez.cz | cez@cez.cz
Zákaznická linka 840 840 840

ODBĚRATEL / DOMÁCNOST

Jan Novák
Křižíkova 1000
709 74 Klatovy

JAN NOVÁK
Křižíkova 1000
709 74 Klatovy

F0000030000253522609

VAŠE ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 2345678901

VARIABILNÍ SYMBOL 1234567890
DATUM VYSTAVENÍ 02. 07. 2009

PŘEDPIS ZÁLOHOVÝCH PLATEB ZA DODÁVKU ELEKTŘINY DISTRIBUČNÍ SAZBA  D 45d, PRODUKT D Přímotop BASIC

ČÍSLO ODBĚRNÉHO MÍSTA 1000023400 ADRESA ODBĚRNÉHO MÍSTA
EAN OPM 859182400987654321
ČÍSLO ELEKTROMĚRU 96385274

Křižíkova 1000, 709 74 Klatovy

Typ zálohy Účetní období Splatnost do Sazba DPH Základ daně (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč)
MĚSÍČNÍ 12/2009 14. 12. 2009 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 01/2010 12. 01. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 02/2010 12. 02. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 03/2010 15. 03. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 04/2010 12. 04. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 05/2010 13. 05. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 06/2010 14. 06. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 07/2010 13. 07. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 08/2010 12. 08. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 09/2010 13. 09. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00
MĚSÍČNÍ 10/2010 13. 10. 2010 19 % 2.403,36 456,64 2.860,00

Zálohové platby ve výši 2.860,00 Kč provádějte prosím
ve prospěch účtu číslo 7770227, kód banky 0100

s variabilním symbolem platby 1234567890
do termínu splatnosti dle tabulky.

Doporučujeme Vám provést platbu alespoň 3 pracovní dny před dnem
splatnosti.

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem. Věnujte prosím
pozornost vyplnění správného variabilního symbolu. Umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

V následujícím měsíci po splatnosti poslední zálohy tohoto předpisu bude provedeno vyúčtování spotřeby. Proto již pro tento měsíc
není vytvořen předpis záloh.

Otočte prosím

.

Pomocí tohoto kódu můžete provést úhradu v hotovosti
na kterémkoliv on-line terminálu společnosti Sazka, a.s.
- platební místa "na rohu" Vám ušetří čas
- platba přes terminál Sazky je levnější než poplatek za složenku
- nevyplňujete žádné složenky ani formuláře

INFORMACE PRO PLÁTCE DPH
Odpočet daně na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě zaplacení částky uvedené v rozpisu plateb (§28 odst.9 a §73 odst.1
zákona o DPH).

ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433, DIČ CZ27232433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106349; číslo licence na obchod s elektřinou: 140504640; číslo registrace u OTE: 714

PŘÍMÉ INKASO Z VAŠEHO BANKOVNÍHO ÚČTU
Přímé inkaso představuje nejpohodlnější způsob plateb. Nemusíte myslet na termín splatnosti, ani na konkrétní částku - platba bude automaticky
odepsána z účtu, přičemž si sami můžete určit přiměřený limit pro výši inkasa. Placení máte pod kontrolou i díky předem zasílanému předpisu
plateb na celé zúčtovací období. Tímto způsobem lze platit zálohové platby i doplatky a na tentýž účet Vám můžeme vracet případné přeplatky.
Pro tento typ platby se rozhoduje stále více zákazníků, neboť oceňují jeho jednoduchost a časovou nenáročnost.

VIRTUÁLNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ NA WWW.CEZ.CZ
Virtuální obchodní kancelář je internetová aplikace, která vám umožní pohodlně získávat osobní informace a řešit požadavky související s
odběrem elektřiny. Tak, jako již nemusíte chodit do banky a můžete svůj účet spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví, stejně tak
můžete nyní komunikovat s námi. Virtuální obchodní kancelář šetří Váš čas a umožňuje stálou kontrolu díky nepřetržitému přístupu k Vašim
datům. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny heslem.
Jednou ze služeb Virtuální obchodní kanceláře je Elektronická faktura. Zálohovou či zúčtovací fakturu nyní můžete získat v elektronické podobě
ve formátu PDF. Tato faktura plně nahrazuje klasické papírové faktury a slouží tedy jako standardní daňový doklad. Vystavená elektronická
faktura je podepsána kvalifikovaným certifikátem, čímž je zamezeno její zneužití.
Máte-li o elektronickou fakturaci zájem, zažádejte o ni prostřednictvím Zákaznické linky nebo na www.cez.cz.

ZELENÁ ENERGIE
Zelená energie je elektřina vyráběná z obnovitelných zdrojů - z vody, větru, slunce nebo biomasy. Jejím odběrem můžete vyjádřit svou
odpovědnost k životnímu prostředí a podpořit prospěšné ekologické aktivity. Výroba Zelené energie je finančně náročnější, v její ceně se to však
promítá jen symbolickým navýšením – 10 haléřů (bez DPH) za kilowatthodinu navíc k běžné ceně elektřiny podle odběrové sazby. Takto
shromážděné prostředky slouží k financování neziskových a obecně prospěšných projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z
obnovitelných zdrojů. Zelenou energii si můžete objednat na www.zelenaenergie.cz, na Zákaznické lince nebo na všech kontaktních místech
Skupiny ČEZ.

ZÁHLAVÍ
název a číslo dokladu, 
kontaktní údaje doda-
vatele a odběratele, 
vpravo zasílací adresa 
odběratele

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
zákaznické číslo 
a základní účetní 
údaje dokumentu

pŘEDpis Záloh 
NA DALŠÍ OBDOBÍ
kompletní rozpis 
četnosti a částek 
předepsaných záloh 
pro období do příští-
ho vyúčtování 

ÚHRADA
shrnutí nejdůležitěj-
ších informací 
k úhradě a doplňující 
instrukce k platbě

INFORMACE 
PRO ZÁKAZNÍKA
obecné informace 
a informace, které je 
dodavatel ze zákona 
povinen uvádět

BLOK INFORMACÍ 
o službách 
A PRODUKTECH 
skupiny ČEZ

SAZKA
informace a kód pro 
platbu přes on-line 
terminál Sazky (tiskne 
se jen pro některé 
způsoby placení)


