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E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6 - České Budějovice 7 - 370 01 České Budějovice - IČ: 26078201 -  DIČ: CZ26078201
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1390

Zákaznické číslo: 5651640478

Zákazník
Česká pirátská strana, Řehořova 943/19, Žižkov, 130 00 Praha
číslo účtu: 7772792214/2010, IČ: 71339698

Řádná faktura za zemní plyn (daňový doklad)

Vážený zákazníku,
v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě 
spotřeby:
KANCELAR, Hradební 13/334, 370 01 České Budějovice

Celková spotřeba zemního plynu: 0,000 MWh

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč)

Vyúčtování bylo provedeno za období od 06.04.2018 do 09.04.2018:

37,50Odběr plynu

Faktura celkem 37,50 45,38

37,50 7,88(21%) 45,38Základ daně a daň

0,00Započtené zálohy*

Doplatek 45,00
*) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Doplatek, prosím, uhraďte pod variabilním symbolem 6811022335, do data splatnosti 
uvedeného ve faktuře, na účet dodavatele 19-17501231/0100. Děkujeme.

Úhrady faktur pomocí QR kódu

Pro provedení úhrady pomocí QR kódu, načtěte kód přímo v bankovní aplikaci, kterou 
vydala Vaše banka. Po načtení kódu se zobrazí platební příkaz, který se automaticky 
vyplní platebními údaji, obsaženými v kódu. 
Vy je pouze zkontrolujte, případně doplňte, a odešlete do své banky ke zpracování. 
Více informací naleznete na www.eon.cz



Vyúčtování zálohových plateb
Způsob úhrady: Převod z účtu

9109588681
Číslo daňového dokladu
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ČÁST B

Předpis budoucích stanovených záloh včetně DPH 

Datum splatnosti Variabilní symbol Záloha za zemní plyn (Kč) Částka (Kč)

15.06.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

16.07.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.08.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

17.09.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.10.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.11.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

17.12.2018 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.01.2019 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.02.2019 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.03.2019 6811022335 3 000,00 3 000,00

15.04.2019 6811022335 3 000,00 3 000,00

Zálohy na další období

3 000,003 000,0015.05.2019

Pokud máte zájem výši zálohy upravit na jinou hodnotu, využijte prosím online zákaznický portál Energie24, navštivte naše internetové stránky www.eon.cz,
nebo nás kontaktujte na info@eon.cz, případně na naší bezplatné Zákaznické lince 800 77 33 22.
V případě změny výše záloh nezapomeňte, prosím, upravit výši svého trvalého příkazu, pokud je platba realizována trvalým příkazem k úhradě.

Přehled množství dodaných energií a daně ze zemního plynu

Dodané množství (MWh) Daň (Kč)

Zdaněný zemní plyn         0,000         0,00

Osvobozený zemní plyn         0,000         0,00

CELKEM         0,00
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Příloha k faktuře za zemní plyn
Odečtové období: 06.04.2018 - 09.04.2018

Číslo místa spotřeby

EIC

9109588681
Číslo daňového dokladu

Zákazník

Název a adresa MS

Česká pirátská strana

KANCELAR,Hradební 13/334, 370 01 České Budějovice
27ZG900Z1008850G

3500007520

Přehled historické a aktuální spotřeby

Období Spotřeba v m3 přepočtená Spotřeba v MWh

0,000

0,000

0,500

1,000

04/18-04/18

Spotřeba v m3 přepočtená0,00004/18-04/18 0,000

Hodnota spotřeby plynu použitá pro zařazení odběrného místa do odběrného pásma: 21,334 MWh

Výpočet platby (jednotky v Kč jsou uvedeny bez DPH)

Časový interval
od                    do 

Položka Jednotka Množství Jednotková cena
bez DPH (Kč)

Cena celkem
bez DPH (Kč)

06.04.18 09.04.18 Distribuce - komodita MWh 313,57 0,00          0,000

06.04.18 09.04.18 Činnosti operátora trhu MWh 2,06 0,00          0,000

06.04.18 09.04.18 Distribuce - stálý měsíční plat měsíc 146,44 19,04          0,130

Celkem za související služby v plynárenství           0,000 19,04
Produkt dodávky: Variant PRO s ceníkem Variant PRO 24 Březen 2017 

06.04.18 09.04.18 Obchod - komodita MWh 647,00 0,00          0,000

06.04.18 09.04.18 Obchod - stálý měsíční plat měsíc 142,00 18,46          0,130

06.04.18 09.04.18 Daň z plynu MWh 30,60 0,00          0,000

Celkem za dodávku plynu           0,000 18,46

Celkem za související služby v plynárenství a dodávku plynu 37,50

Časový interval Plynoměr Stav plynoměru (m3) Spotřeba
nepřepočtená (m3)

Objemový
koeficient

Spotřeba
přepočtená (m3)

Spotřeba
(MWh)

Technické údaje o měření

od do číslo typ počáteční koncový

Spalné teplo: 0,010667 MWh/m3

PlynoměrZpůsob
odečtu

06.04.18 09.04.18 4299093 A015 8 278 8 278 0,000 0,9750 0,0000           0,000

Celkem           0,000

Zemní plyn byl dodán za účelem použití pro výrobu tepla.
4
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9109588681
Číslo daňového dokladu

ČÁST C

Informace pro zákazníky

Položky vztahující se k dodávce plynu (dále jen ZP) a souvisejícím službám v plynárenství 
(vysvětlení použitých pojmů a zkratek pro výpočet celkové platby)

období, za které je platba vypočtena
hodnota číselníku plynoměru vztahující se k danému Časovému intervalu
spotřeba naměřená plynoměrem
technická konstanta, závisí na nadmořské výšce, atmosférickém tlaku a umístění plynoměru (vně nebo uvnitř budovy)
spotřeba nepřepočtená x koeficient
spotřeba přepočtená x spalné teplo
průměrný energetický obsah ZP v dané lokalitě v průběhu fakturačního období 
vyjadřuje formou zkratky způsob, jakým byl zjištěn stav číselníku plynoměru na konci Časového intervalu nebo 
charakterizuje i důvod provedení odečtu (S - samoodečet, O - odhad spotřeby, Z - změna ceny-stav přepočtem, bez
znaku - řádný odečet)
platba na pokrytí nákladů Operátora trhu, který zabezpečuje fungování trhu s plynem
touto daní je ve smyslu zákona č. 261/2007 Sb. zatížena dodávka ZP konečnému spotřebiteli od 1. 1. 2008. Její výše je 
vypočtena jako součin celkové spotřeby a zákonem dané sazby daně za spotřebovanou MWh
měsíční cena za denní rezervovanou přepravní kapacitu. Jedná se o platbu za přepravu ZP z místa těžby do virtuálního 
obchodního bodu a platbu za strukturaci dodávky
cena za energetickou hodnotu dodaného ZP (Kč/MWh)
měsíční cena za denní rezervovanou přepravní kapacitu hrazenou formou stálého měsíčního platu. Jedná se o platbu 
za přepravu ZP z místa těžby do virtuálního obchodního bodu a platbu za strukturaci dodávky

Časový interval     
Stav plynoměru     
Spotřeba nepřepočtená (m3)  
Objemový koeficient
Spotřeba přepočtená (m3)   
Spotřeba (MWh)    
Spalné teplo (MWh/m³) 
Způsob odečtu
  

Operátor trhu – zúčtování
Daň z plynu 

Obchod – kapacita

Obchod – komodita
Obchod – stálý měsíční plat

Distribuce – stálý měsíční plat
Distribuce – pevná distr. kapacita
Distribuce – komodita
Činnosti operátora trhu: 

stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu ( v Kč)
pevná roční cena za denní rezervovanou  pevnou distribuční kapacitu
cena za distribuci odebraného plynu (Kč/MWh)
ceny jsou stanoveny dle cenového rozhodnotí a nařízení vlády:
1. Pevná cena za zúčtování
2. Poplatek na činnosti Energetického regulačního úřadu v odvětví plynárenství za množství spotřebovaného
    plynu

Přílohy jsou nedílnou součástí daňového dokladu.

Upozornění:
Platby je nutno hradit v přesné předepsané výši a pod správnými variabilními symboly uvedenými na faktuře. U chybně zaslaných plateb nezaručujeme správné přiřazení!
Nastanou-li v průběhu fakturačního období skutečnosti, které ovlivní výši konečného zúčtování, může každá ze stran přiměřeně upravit zálohy.
Odběr plynu při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností včetně záloh, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění, je ve smyslu zákona
považován za neoprávněný odběr plynu a dodavatel má v případě neoprávněného odběru plynu právo ukončit nebo přerušit dodávku plynu.
Pro informace týkající se Vašeho odběru plynu nebo jakékoliv změny v platebním styku se obracejte na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Reklamace:
V případě, že zákazník zjistí chyby nebo jiné závady ve vyúčtování plynu a souvisejících služeb, má právo toto vyúčtování reklamovat, a to do 90 kalendářních dnů ode dne platnosti 
příslušného vyúčtování. Uplatněná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných služeb, nedohodne-li se zákazník s dodavatelem jinak. 
Reklamaci faktury lze uplatnit písemně na adrese E.ON České republika, s.r.o., Středisko služeb zákazníkům, Poštovní přihrádka 54, 656 54 Brno nebo na adrese sídla dodavatele
nebo e-mailem na info@eon.cz nebo telefonicky na zákaznické lince 800 77 33 22.

Práva zákazníka při řešení sporu s dodavatelem:
Vznikne-li mezi zákazníkem a dodavatelem zemního plynu spor ve věci týkající se dodávky zemního plynu a souvisejících služeb nebo jejich vyúčtování a nedojde-li k vyřešení sporu 
smírnou cestou, má zákazník právo obrátit se za účelem rozhodnutí sporu na Energetický regulační úřad, popřípadě na věcně a místně příslušný soud.

Kontakty dle vyhl. č. 70/2016 Sb.:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 851 111, e-mail: posta@mpo.cz ,  http://www.mpo.cz
Energetický regulační úřad,  Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, tel: +420 564 578 666, e-mail :  eru@eru.cz  , http://www.eru.cz/

Porovnejte své výdaje za energie s podobnými českými odběrateli a zjistěte, jak byste mohli ušetřit!
Porovnání najdete na: www.energometr.cz

4 | 6

<EON>PUC|188281|BL|9109588681|5651640478|||Česká pirátská strana|||Řehořova|943|19|130 
00|Praha|Praha|CZ|0||C65EON|20180508|CP||6|6|banner|2|1</EON>



<EON>PUC|188281|BL|9109588681|5651640478|||Česká pirátská strana|||Řehořova|943|19|130 
00|Praha|Praha|CZ|0||C65EON|20180508|CP||6|6|banner|2|1</EON>

 *Obrázky jsou pouze ilustrační. Tato inzerce nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy, ani veřejnou nabídku ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Potřebujete s něčím poradit? Zeptejte se nás na
Facebook.com/EON.cz a Twitter.com/eonczech
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