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Vážený zákazníku,
zasíláme Vám vyúčtování za sdružené služby. Děkujeme Vám,  
že jste naším zákazníkem a využíváte našich služeb.

NOVÁ VÝŠE ZÁLOH A PLATEB

Věnujte prosím zvýšenou pozornost novému zálohovému plánu,  
uvedenému na samostatném listu s názvem „Plán záloh a plateb  
na budoucí období“. Nová výše záloh 2 100,00 Kč je platná  
od 01.02.2017. Do této doby platí stávající výše záloh.
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Podrobné vyúčtování naleznete na straně 2.

Přehled vyúčtování celkem v Kč

celková cena elektřiny a ostatních produktů po slevě 22 531,52

přijaté platby celkem -21 820,00

celkem 711,52

Rekapitulace zúčtovacího období 
počáteční stav měřidla VT 67,97000

konečný stav měřidla VT 72,98400

dodané množství VT 5,01400

celkem dodáno 5,01400

Srovnání množství dodané elektřiny v MWh

Obchodník
innogy Energie, s.r.o.
Limuzská 3135/12, 108 00  Praha 10
IČ: 49903209 DIČ: CZ49903209
Zápis v OR: MěS v Praze, sp. zn.: C220583

VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ pro místo spotřeby: Ulice 123, Město

NEDOPLATEK (uhraďte prosím) 711,52 Kč

variabilní symbol: 1234567890 datum splatnosti: 25.01.2017

číslo účtu: 66443322 způsob úhrady: bankovní převod

kód banky si můžete vybrat: 0100, 0300, 0800

QR kód

pro platbu

VYÚČTOVÁNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 123456789012
ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: 20.01.2016-30.12.2016
Datum vystavení: 05.01.2017 Datum dodání: 05.01.2017

ELEKTŘINA

Zákazník
Zákaznické číslo: 1234567890
tit. Jméno Příjmení
Ulice 123
123 45  Město

Uživatelské jméno v innogy24: nevyužíváte

Jméno Příjmení
Ulice 123/45
123 45  Město

16.12.2013
–

31.12.2014

5,85 5,25 5,01

01.01.2015
–

19.01.2016

20.01.2016
–

30.12.2016
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Přehled vyúčtování – detail
základ daně v Kč sazba DPH v % daň v Kč celkem v Kč

spotřeba elektřiny a služeb 18 479,19

daň z elektřiny 141,90

ke zdanění 18 621,09 21 3 910,43 22 531,52
zahrnuté platby -18 033,03 21 -3 786,97 -21 820,00

rozdíl ke zdanění 588,06 123,46 711,52
NEDOPLATEK 711,52

Přehled přijatých plateb
datum přijetí platby výše platby v Kč datum přijetí platby výše platby v Kč datum přijetí platby výše platby v Kč
17.02.2016 1 820,00 17.06.2016 2 000,00 18.10.2016 2 000,00

17.03.2016 2 000,00 19.07.2016 2 000,00 18.11.2016 2 000,00

19.04.2016 2 000,00 17.08.2016 2 000,00 19.12.2016 2 000,00

17.05.2016 2 000,00 19.09.2016 2 000,00

celkem 21 820,00

Přehled plateb dle vyhlášky č. 70/2016 Sb.

účtované jednotky
průměrná jednotková

cena bez DPH částka celkem bez DPH platba celkem vč. DPH

VT 5 014,00 kWh 3,41 Kč/kWh 17 104,72 Kč 20 696,71 Kč

11,35 měsíců 133,60 Kč/měs. 1 516,37 Kč 1 834,81 Kč

souhrn částek celkem s DPH 22 531,52 Kč
z toho daně a regulované poplatky 15 603,66 Kč

Pro provedení přepočtu z kWh na MWh platí převod: 1000 kWh = 1 MWh.

* Oddělený výpočet DPH neodpovídá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; částky jsou pouze přibližné  
pro orientaci zákazníka a nemohou sloužit jako podklad k odvodu DPH.
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VYÚČTOVÁNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 123456789012
ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: 20.01.2016-30.12.2016
Datum vystavení: 05.01.2017 Datum dodání: 05.01.2017

Elektřina (nomenklatury 2716) byla zdaněna daní z elektřiny podle zákona č. 261/2007 Sb., část 47.

Zkontrolováno. Vaše distribuční sazba  
je nastavena správně. Neplatíte víc, než 
musíte. Prověřování správnosti nastavení 
provádí innogy pro své zákazníky zdarma.
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IDENTIFIKACE MÍSTA SPOTŘEBY

Číslo místa spotřeby: 1234567890 Produktová řada: elektřina Fair 2013

Adresa místa spotřeby: Ulice 123, 123 45  Město EAN kód: 859182400205836249

Distribuční sazba / Jistič: D02D/3 x 25 A Třída TDD: TDD4

Obchodní produkt: Standard

Detailní struktura vyúčtování

platba za distribuci množství
měrná 

jednotka
jednotková sazba 

bez DPH v Kč
podíl 

období
celkem 

bez DPH v Kč
od 20.01.2016 
do 30.12.2016

spotřeba elektřiny VT 
stálý měsíční plat

5,01400 MWh 
měsíce

1 515,38 
79,00

 
11,35000

7 598,12 
896,65

celkem za distribuci 8 494,77
platba za dodávku

od 20.01.2016 
do 30.12.2016

spotřeba elektřiny VT 
stálý měsíční plat 
daň z elektřiny

5,01400 
 

5,01400

MWh 
měsíce 

MWh

1 273,00 
48,00 
28,30

 
11,35500 

6 382,82 
545,04 
141,90

celkem za dodávku 7 069,76
platba za související služby

od 20.01.2016 
do 30.12.2016

systémové služby 
podpora výkupu z OZE 
služba operátora trhu

5,01400 
5,01400 

MWh 
MWh 

99,71 
495,00 

6,58

 
 

11,35000

499,95 
2 481,93 

74,68

celkem za související služby 3 056,56
celkem za zúčtovací období 18 621,09
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Detail stanovení spotřeby

číslo měřidla dílčí období od dílčí období do tarif ZO*
počáteční stav 

měřidla v MWh
konečný stav 

měřidla v MWh rozdíl stavů násobitel
spotřeba  

v MWh

48513564 20.01.2016 30.12.2016 VT 01 67,97000 72,98400 5,01400 1,00 5,01400

celkem 5,01400 5,01400

* Způsoby odečtu “ZO”: 03 Automatický propočet, DE – Odečet provozovatelem distribuční soustavy

VYÚČTOVÁNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY č. 123456789012
ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ za zúčtovací období: 20.01.2016-30.12.2016
Datum vystavení: 05.01.2017 Datum dodání: 05.01.2017

Informace o právech a způsobech řešení sporů:

Případnou reklamaci lze uplatnit na kontaktních místech innogy v zákonných lhůtách dle platné legislativy. 
Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, tel. 564 578 666, eru@eru.cz, www.eru.cz 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel. 224 851 111, posta@mpo.cz, www.mpo.cz

Výsledný palivový mix pro rok 2017

fosilní zdroje 55,10 %, jaderné zdroje 33,13 %, obnovitelné  zdroje (OZE) 11,77 %.  
Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí naleznete na www.chmi.cz a www.sujb.cz.



NONSTOP linka 800 11 33 55, info@innogy.cz, www.ipobocky.cz, www.innogy.cz, Poruchová linka: 840 12 34 56

T:;20170519131532;I-20170519-131527-TST2-LP-ISQ4000000635830;1334049;0000000000829745

Obchodník
innogy Energie, s.r.o.
Limuzská 3135/12, 108 00  Praha 10
IČ: 49903209 DIČ: CZ49903209
Zápis v OR: MěS v Praze, sp. zn.: C220583

ELEKTŘINA

Zákazník
Zákaznické číslo: 1234567890
tit. Jméno Příjmení
Ulice 123
123 45  Město

Uživatelské jméno v innogy24: nevyužito

Jméno Příjmení
Ulice 123/45
123 45  Město

PLÁN ZÁLOH A PLATEB NA BUDOUCÍ OBDOBÍ
Na období: 01.01.2017-30.04.2018
Datum vystavení: 05.01.2017

St
ra

na
 4

/4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

způsob úhrady: bankovní převod

variabilní symbol: 123456789
číslo účtu: 66443322 kód banky si můžete vybrat: 0100, 0300, 0800

Vážený zákazníku, 
níže naleznete rozpis plateb na budoucí období. Předepsané platby prosím uhraďte nejpozději 2 pracovní dny před datem jejich splatnosti, 
ve sjednané výši a pod správným variabilním symbolem. U chybně zaslaných plateb nezaručujeme jejich včasné a správné přičtení.

Místo spotřeby
číslo místa spotřeby adresa místa spotřeby
1234567890 Ulice 123, 123 45  Město

Nová výše záloh na úhradu spotřeby elektřiny
datum splatnosti výše platby v Kč datum splatnosti výše platby v Kč
15.01.2017 2 000,00 15.07.2017 2 100,00

15.02.2017 2 100,00 15.08.2017 2 100,00

15.03.2017 2 100,00 15.09.2017 2 100,00

15.04.2017 2 100,00 15.10.2017 2 100,00

15.05.2017 2 100,00 15.11.2017 2 100,00

15.06.2017 2 100,00 15.12.2017 2 100,00

celkem 25 100,00

Víme, že platíte bankovním 
převodem – nezapomeňte  
si zkontrolovat a nastavit 
správnou výši plateb  
od správného data.

Platby na období po skončení platnosti tohoto plánu 
záloh a plateb
datum splatnosti výše platby v Kč
15.01.2017 2 100,00

15.02.2017 2 100,00

15.03.2017 2 100,00

15.04.2017 2 100,00

celkem 8 400,00

QR kód

pro platbu
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