
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
   

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

PERIODICKÁ FAKTURA 

ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU

 

FAKTURA ZA PLYN

TYP ČÁROVÉHO KÓDU

Je defi nován dle určení platby, a to:  
Čárový kód pro úhradu záloh – slouží k opakované úhradě záloh. Týká se plné výše záloh a není 
určen pro zálohy, které byly případně sníženy díky zápočtu přeplatku.
Čárový kód pro úhradu faktur – slouží k jednorázové úhradě nedoplatku na faktuře.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zákaznické číslo 
sloužící k jednoduché 
identifi kaci zákazníka 
při komunikaci s do-
davatelem, a variabilní 
symbol pro jednoznač-
né určení plateb.

REKAPITULACE

Souhrnný blok ceny za 
dodaný plyn a služby, 
přijaté platby a fi nanční 
vyrovnání včetně daňo-
vé rekapitulace.

ÚHRADA

Shrnutí nejdůležitějších 
informací k úhradě či 
přeplatku a doplňující 
instrukce k platbě.

ROZPIS ZÁLOH 

NA DALŠÍ OBDOBÍ

Aktualizovaný rozpis 
záloh pro období do 
příštího vyúčtování, tj. 
plateb, které musí být 
uhrazeny k uvedeným 
datům splatnosti.

ČÁROVÝ KÓD 

Pomocí čárového kódu 
lze rychle a pohodlně 
zaplatit zálohy a fak-
turu přes bankomaty 
ČESKÉ SPOŘITELNY, 
kde se platební údaje 
načtou samy z čárové-
ho kódu uvedeného na 
faktuře.
Pomocí tohoto kódu 
je možné také platit v 
hotovosti na on-line 
terminálech společnos-
ti SAZKA. 
U některých platebních 
metod např. přímé 
inkaso z bankovního 
účtu nebo SIPO není 
čárový kód na faktuře 
uveden.

Tento čárový kód slouží 
k identifi kaci  dokumentu 
a není určen pro úhrady.



 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

  

  
  
    

      
 

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ K FAKTUŘE

ZA SDRUŽENÉ DODÁVKY PLYNU

 

FAKTURA ZA PLYN – PŘÍLOHA DETAILNÍ ROZPIS VYÚČTOVÁNÍ

PLATBY ZA 

 DISTRIBUCI

Uvedeny všechny 
složky, které jsou sou-
částí ceny dodávaného 
plynu a které podléhají 
cenovému rozhodnutí 
Energetického Regu-
lačního Úřadu.
Rozpis je rozdělen 
po obdobích, kdy se 
měnila cena.

DETAILNÍ PŘEHLED 

TECHNICKÝCH 

ÚDAJŮ

Číslo plynoměru, způ-
soby odečtu, počáteční 
a koncové stavy v m3, 
přepočet spotřeby 
plynu z m3 na MWh.
Tabulka je rozdělena 
po obdobích, kdy se 
případně změnila cena 
nebo byl nahlášen 
odečet zákazníkem.
V případě, že se mění 
technické údaje odběr-
ného místa např. z dů-
vodu výměny plynomě-
ru, jsou data v daném 
odbdobí o tyto údaje 
rozšířeny.

PLATBY ZA SLUŽBY 

OBCHODU

Uvedeny všechny 
složky ceny za plyn sta-
novené obchodníkem, 
které jsou defi novány 
podle charakteru od-
běru odběrného místa 
a zvolené produktové 
řady. Rozpis může být 
rozdělen po obdobích, 
kdy se měnila cena do-
dávky plynu, případně 
produktová řada.

IDENTIFIKACE 

ODBĚRNÉHO MÍSTA

TYP ČÁROVÉHO KÓDU

Je defi nován dle určení platby, a to:  
Čárový kód pro úhradu záloh – slouží k opakované úhradě záloh. Týká se plné výše záloh a není 
určen pro zálohy, které byly případně sníženy díky zápočtu přeplatku.
Čárový kód pro úhradu faktur – slouží k jednorázové úhradě nedoplatku na faktuře.

ČÁROVÝ KÓD 

Pomocí čárového kódu 
lze rychle a pohodlně 
zaplatit zálohy a fak-
turu přes bankomaty 
ČESKÉ SPOŘITELNY, 
kde se platební údaje 
načtou samy z čárové-
ho kódu uvedeného na 
faktuře.
Pomocí tohoto kódu 
je možné také platit 
v hotovosti na on-line 
terminálech společ-
nosti SAZKA. 
U některých platebních 
metod např. přímé 
inkaso z bankovního 
účtu nebo SIPO není 
čárový kód na faktuře 
uveden.

HISTORIE 

 SPOTŘEBY PLYNU

Přehled celkové spo-
třeby plynu v MWh od 
zahájení dodávky plynu 
obchodníkem.


