
PERIODICKÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU PRO MALOODBĚRATELE – KDE CO JE? 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Zákaznické číslo sloužící 
k jednoduché identifikaci 
zákazníka při komunikaci 
s dodavatelem a variabilní 
symbol pro jednoznačné 
určení plateb. 

ČÁROVÝ KÓD DOKUMENTU 
Tento čárový kód slouží 
k identifikaci dokumentu 
a není určen pro úhrady. 

EVIDENČNÍ ČÍSLO 
DAŇOVÉHO DOKLADU 
Toto číslo se uvádí do 
kontrolního hlášení DPH. 

REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ 
Souhrnný blok s uvedením 
ceny za dodanou elektřinu 
a služby dle spotřeby, 
přijatých plateb, ostatních 
položek faktury a výší 
celkového doplatku/přeplatku 
(vše včetně DPH). 

FAKTUROVANÁ SPOTŘEBA 
Souhrnný blok obsahující 
celkovou spotřebu, stavy 
měřidel a historii spotřeby 
(max. za 3 roky zpětně). 

ZÁLOHY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ 
Souhrnný blok obsahující výši 
měsíční (příp. čtvrtletní) 
zálohy pro další zúčtovací 
období a splatnost 1. zálohy.  
(Pokud je k úhradě jedné či 
více záloh použit přeplatek 
z minulého období, je zde 
uvedena výše první zálohy 
v plné výši včetně termínu její 
splatnosti.)  

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI 
Souhrnný blok s uvedením celkové 
výše pohledávek po splatnosti 
k datu vystavení faktury za daný 
zákaznický účet. 
Pokud takové pohledávky existují  
k datu vystavení faktury, pak na 
druhé straně prvního listu faktury 
naleznete jejich detailní rozpis. 

PLATEBNÍ ÚDAJE 
Souhrnný blok s uvedením celkové 
výše doplatku/přeplatku za fakturační 
období, údaje pro bankovní spojení 
a datum splatnosti. 

KONTAKTUJTE NÁS 
Kontaktní údaje na naši Zákaznickou linku, 
emailová adresa a korespondenční adresa. 
Jsou zde uvedeny také poruchové linky 
distributorů elektřiny. 

DAŇOVÁ REKAPITULACE 
Přehled s celkovou cenou za dodanou elektřinu a služby, 
přijaté platby a finanční vyrovnání včetně daňové rekapitulace 
a data zdanitelného plnění vystavené faktury. 

ROZPIS ZÁLOH 
NA DALŠÍ OBDOBÍ 
Rozpis zálohových 
plateb pro období do 
příštího vyúčtování.  
Uvedeno je datum 
splatnosti, výše plateb 
a způsob úhrady. 

PŘEHLED VYÚČTOVÁNÍ 
Tento přehled poskytuje,  
v souladu s novou vyhláškou  
č. 70/2016Sb., údaje o spotřebě 
za fakturační období, dodaném 
množství elektřiny a uvádí ceny 
za dodávku elektřiny, související 
služby a pevné platy.  

VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Uvedeny jsou kontaktní 
údaje, tj. telefon, mobil  
a emailová adresa, které 
evidujeme v našem 
systému a na které vám 
zasíláme fakturu a další 
informace. 

ČÁROVÝ KÓD a QR KÓD 
Čárový kód můžete využít k úhradě plateb pomocí terminálů SAZKA nebo v bankomatech 
České spořitelny, QR kódy pro úhradu mobilním telefonem přes mobilní aplikaci vaší banky. 
Jsou definovány podle určení platby, a každá z plateb má vlastní kódy: 
Čárový kód/QR kód pro úhradu faktur – slouží k jednorázové úhradě doplatku. 
Čárový kód/QR kód pro úhradu záloh – slouží k opakované úhradě záloh.  
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ÚDAJE K ODBĚRNÉMU MÍSTU 
Zde je uvedeno evidenční číslo odběrného místa, 
adresa a tzv. EAN (European Article Number), 
tedy Mezinárodní číslo obchodní položky. 

PŘEHLED PŘIJATÝCH PLATEB 
Výpis všech plateb zákazníka 
přijatých za uplynulé 
fakturační období. 

DETAILNÍ PŘEHLED 
TECHNICKÝCH ÚDAJŮ 
Číslo elektroměru, způsoby 
odečtu, počáteční a koncové 
stavy ve vysokém a nízkém 
tarifu (VT, NT), spotřeba 
elektrické energie v kWh. 
Tabulka je rozdělena 
po obdobích, kdy se 
měnila cena, případně 
distribuční sazba či produkt. 
V případě, že se mění 
technické údaje odběrného 
místa např. z důvodu výměny 
elektroměru, jsou data  
v daném období o tyto údaje 
rozšířena. Dále je uvedena 
třída typového diagramu 
dodávky a velikost hlavního 
jističe před elektroměrem. 

PLATBY ZA SILOVOU ELEKTŘINU 
Uvedeny  jsou všechny složky, 
které jsou součástí ceny za silovou 
elektřinu (stanovuje  obchodník). 
Rozpis může být rozdělen po 
obdobích, kdy se měnila cena, 
případně produkt. 

REGULOVANÉ 
PLATBY SOUVISEJÍCÍ 
S DODÁVKOU ELEKTŘINY 
Uvedeny jsou zde všechny 
složky, které jsou součástí 
ceny dodávané elektřiny 
a které podléhají cenovému 
rozhodnutí Energetického 
Regulačního Úřadu. 
Rozpis je rozdělen po 
obdobích, kdy se měnila 
cena, popřípadě distribuční 
sazba. 

HISTORIE SPOTŘEBY ELEKTŘINY 
Hodnoty spotřeby v MWh a Kč 
bez DPH na daném odběrném místě 
za poslední 3 roky v rozdělení  
na vysoký a nízký tarif (VT, NT) 

DOPLŇKOVÉ INFORMACE 
Informuje o směsi paliv 
dodavatele, o možnostech 
uplatnění reklamace, 
ombudsmanovi ČEZ, 
možnostech řešení sporů,  
a o kontaktních údajích na 
hlavní státní orgány 
zabývající se energetikou. 
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Máte již přístup do webové a mobilní aplikace ČEZ ON-LINE? Zaregistrujte se ještě dnes 
na www.cez.cz/cezonline a získáte přehled o platbách a fakturách za elektřinu, plyn či mobil. 


