
TIP RWE

Změňte si způsob platby záloh i vyúčtování na ten nejvýhodnější a nejkomfortnější. Na přímé inkaso z účtu!
Volejte 840 11 33 55 nebo navštivte www.zmenaplatbyrwe.cz

VYÚČTOVÁNÍ ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU 
A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB č. 114001626493
ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Vážená paní Kobylková,
děkujeme Vám, že využíváte našich služeb. Máte sjednaný produkt RWE plyn Plus a tedy jistotu 
nezvýšení ceny zemního plynu do 08.08.2013.

Rekapitulace zúčtovacího období

počáteční stav měřidla (m3) 632,00

konečný stav měřidla (m3) 671,00

dodané množství (m3) 39,00

dodané množství 
přepočtené*

(m3) 38,79

(kWh) 409,42

* Přepočteno dle TPG 901 01

Vyúčtování plateb

spotřeba plynu a služeb

základ daně (Kč) sazba DPH (%) daň (Kč) celkem (Kč)

1.153,44

daň ze zemního plynu 0,00

slevy -100,00

celkem 1.053,44 20 210,68 1.264,12

zaplacené zálohy -830,00 20 166,00 -996,00

smluvní pokuta dle čl. 4.13 OP 100,00

přeplatek z minulého období -100,00

zaokrouhlení -0,12

NEDOPLATEK 268,00

Spotřeba ve výši 409,42 kWh je osvobozena od daně ze zemního plynu dle zákona č. 261/2007 Sb., Čl. LXXII, § 8(1)a.
Typ měřicího zařízení ME_235-AC-RF1 G4, výrobní číslo 23410896

NEDOPLATEK 268,00 Kč

Nedoplatek ve výši 268,00 Kč uhraďte na účet číslo 576890237/0100 nejpozději
do 04.01.2012. Při úhradě nedoplatku uveďte prosím variabilní symbol 9510407607.

Předepsanou platbu prosím uhraďte přesně ve stanovené výši a pod správným variabilním symbolem 
uvedeným ve vyúčtování. U chybně zaslaných plateb nemůžeme zaručit správné přiřazení.

Jana Kobylková
Koukolova 15
508 01  Hořice

12345678901234567890

Obchodník
Východočeská plynárenská, a.s.
Pražská třída 702
500 04  Hradec Králové 4

IČ: 60108789 DIČ: CZ60108789
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1025

Zákazník
Zákaznické číslo: 9510870017
Jana Kobylková
Koukolova 15
508 01  Hořice

Číslo a adresa místa spotřeby: 9300307294
Adolfa Doležala 1945/7
500 09  Hradec Králové – Malšovice
EIC kód: 27ZG500Z0275672T

Č. ú. obchodníka: 576890237/0100
Variabilní symbol: 9510407607
Datum splatnosti: 04.01.2012
Datum dodání: 14.12.2011
Datum vystavení: 14.12.2011
Zúčtovací období: 11.12.2010–08.12.2011
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Srovnání množství dodaného plynu (m3)
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Zákaznické číslo
Lístek s poznámkou
Zákaznické číslo - číslo zákazníka, pod kterým jste u RWE evidován.

Adresa zákazníka
Lístek s poznámkou
Adresa zákazníka - adresa trvalého bydliště, nebo sídla firmy (dle občanského průkazu či obchodního rejstříku).

Číslo a adresa místa spotřeby
Lístek s poznámkou
Číslo a adresa místa spotřeby - identifikace místa, kde je plyn spotřebováván.

Číslo účtu obchodníka
Lístek s poznámkou
Číslo účtu obchodníka – číslo účtu RWE pro úhradu Vašeho vyúčtování.

Variabilní symbol vyúčtování
Lístek s poznámkou
Variabilní symbol vyúčtování - je důležitý pro správné zpracování Vaší platby. Každé vyúčtování (faktura) má svůj samostatný variabilní symbol, který ho jednoznačně identifikuje. Je to desetimístné číslo.

Datum vystavení
Lístek s poznámkou
Datum vystavení – od tohoto data se počítá splatnost faktury.

Datum splatnosti vyúčtování
Lístek s poznámkou
Datum splatnosti vyúčtování - den, do kterého musí být Vaše platba za vyúčtování připsána na bankovním účtu RWE. Nebude –li připsána do tohoto termínu, může dojít k přerušení poskytovaných služeb a případné penalizaci.

Počáteční stav měřidla
Lístek s poznámkou
Počáteční stav měřidla – počáteční stav plynoměru pro toto zúčtovací období (konečný stav z minulého období).

Grafické vyhodnocení
Lístek s poznámkou
Grafické vyhodnocení – přehled Vaší spotřeby za uplynulá období.

Konečný stav měřidla
Lístek s poznámkou
Konečný stav měřidla - stav zjištěný na měřidle (odečtem či výpočtem).

Dodané množství
Lístek s poznámkou
Dodané množství - rozdíl mezi konečným a počátečním stavem na měřidle.

Přepočteno dle
Lístek s poznámkou
Přepočteno dle – hodnota se vypočítává individuálně dle nadmořské výšky, přetlaku a teploty zemního plynu. Pokud nebude přepočtový koeficient stanoven individuálně na úrovni měřicího místa, bude pro výpočet použit přepočtový koeficient dle příslušné obce (v souladu s TPG 901 01).

Dodané množství přepočtené (kWh)
Lístek s poznámkou
Dodané množství přepočtené (kWh) -  přepočet m3 na energii vyjádřenou v kWh.

Daň z plynu
Lístek s poznámkou
Daň z plynu – všechny domácnosti jsou dle zákona č. 261/2007 Sb. od daně ze zemního plynu osvobozeny.

Celkem 
Lístek s poznámkou
Celkem - spotřebované množství plynu za zúčtovací období celkem, vyjádřené v Kč.

Zaplacené zálohy
Lístek s poznámkou
Zaplacené zálohy – pravidelné platby záloh, které jsou zahrnuty do vyúčtování.

Smluvní pokuta dle čl. 4.13 OP
Lístek s poznámkou
Smluvní pokuta dle čl. 4.13 OP - tato pokuta je naúčtována při prodlení s úhradou.

Přeplatek / Nedoplatek z minulého období 
Lístek s poznámkou
Přeplatek / Nedoplatek z minulého období – přeplatek / nedoplatek, který nebyl vyplacen v minulém zúčtovacím období; částky nižší než 200 Kč se převádějí do dalšího období.

Nedoplatek / Přeplatek
Lístek s poznámkou
Nedoplatek / Přeplatek – výsledek vyúčtování - konečná částka k úhradě za dané zúčtovací období. Je to rozdíl mezi celkovou spotřebou vyjádřenou v Kč a zaplacenými zálohami, včetně zahrnutí případných nedoplatků, či přeplatků z minulých období a dalších položek.

Číslo účtu obchodníka
Lístek s poznámkou
Číslo účtu obchodníka - číslo účtu RWE pro úhradu Vašeho vyúčtování.

Variabilní symbol vyúčtování
Lístek s poznámkou
Variabilní symbol vyúčtování - je důležitý pro správné zpracování Vaší platby. Každé vyúčtování (faktura) má svůj samostatný variabilní symbol, který ho jednoznačně identifikuje. Je to desetimístné číslo.

Datum splatnosti vyúčtování
Lístek s poznámkou
Datum splatnosti vyúčtování - den, do kterého musí být Vaše platba za vyúčtování připsána na bankovním účtu RWE. Nebude –li připsána do tohoto termínu, může dojít k přerušení poskytovaných služeb a případné penalizaci.
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EIC kód
Lístek s poznámkou
EIC kód – unikátní a jednoznačná identifikace místa spotřeby. Jedná se o šestnáctimístný kód.
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Zúčtovací období
Lístek s poznámkou
Zúčtovací období - období, za které je provedeno vyúčtování.
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Zasílací adresa
Lístek s poznámkou
Zasílací adresa, na kterou si přejete zasílat korespondenci.



GENERÁLNÍ PARTNER 
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU
2009–2012

Přehled plateb zahrnutých ve vyúčtování

Děkujeme, že při provádění 
plateb vždy uvádíte správné 
číslo účtu, přesnou částku 
a správný variabilní symbol.

datum přijetí platby výše platby (Kč) datum přijetí platby výše platby (Kč)

19.12.2010 -83,00 19.06.2011 -83,00

19.01.2011 -83,00 19.07.2011 -83,00

19.02.2011 -83,00 19.08.2011 -83,00

19.03.2011 -83,00 19.09.2011 -83,00

19.04.2011 -83,00 19.10.2011 -83,00

19.05.2011 -83,00 19.11.2011 -83,00

celkem -996,00

Rozpis záloh na budoucí období

datum splatnosti záloha (Kč) datum splatnosti záloha (Kč)

Variabilní symbol záloh:

1011610001
Číslo účtu obchodníka:

576890237/0100

15.01.2012 100,00 15.07.2012 100,00

15.02.2012 100,00 15.08.2012 100,00

15.03.2012 100,00 15.09.2012 100,00

15.04.2012 100,00 15.10.2012 100,00

15.05.2012 100,00 15.11.2012 100,00

15.06.2012 100,00 15.12.2012 100,00

Elektronická faktura

Víte, že v rámci aplikace RWE ONLINE SERVIS si můžete objednat zasílání své faktury elektronicky a tím šetřit svůj čas i životní 
prostředí? Neváhejte a objednejte si tuto službu ještě dnes.

Vaše kontaktní údaje

Z důvodu naší zákonné povinnosti Vás prosíme o kontrolu kontaktních údajů, které o Vás evidujeme. Případné změny nebo 
doplnění nám oznamte prostřednictvím služby RWE ONLINE SERVIS nebo volejte 840 11 33 55.

Osoba, na kterou je evidována smlouva: Jana Kobylková                             Email:
Adresa místa spotřeby: Adolfa Doležala 1945/7, 500 09  Hradec Králové - Malšovice            Telefon 1:
Adresa pro doručování: Koukolova 15, 508 01  Hořice                            Telefon 2:

TIP RWE
Na www.rwe.cz najdete detailní vyúčtování Vaší spotřeby zemního plynu, průvodce fakturou a informace
o právech zákazníka.
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Přehled plateb zahrnutých ve vyúčtování
Lístek s poznámkou
Přehled plateb zahrnutých ve vyúčtování – souhrn zálohových plateb, které jsme v průběhu zúčtovacího období od Vás obdrželi a data, ke kterým byly zálohy přiřazeny.

Rozpis záloh na budoucí období
Lístek s poznámkou
Rozpis záloh na budoucí období - přehled pravidelných plateb na budoucí období, jejich výše a datum splatnosti.

Variabilní symbol záloh
Lístek s poznámkou
Variabilní symbol záloh – pozor tento variabilní symbol je odlišný od variabilního symbolu faktury.

Číslo účtu obchodníka
Lístek s poznámkou
Číslo účtu obchodníka - číslo účtu RWE pro úhradu zálohových plateb.



VYÚČTOVÁNÍ ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU 
A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB č. 114001626493 – list č. 2
ŘÁDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Číslo místa spotřeby: 
9300307294
EIC kód:
27ZG500Z0275672T

Adresa místa spotřeby:
Adolfa Doležala 1945/7
500 09  Hradec Králové – Malšovice

Roční přepočtená spotřeba:
409,42 kWh
Produktová řada:
RWE plyn Plus

Historie spotřeby

spotřeba za období (kWh) spotřeba za období (kWh) spotřeba za období (kWh)

15.12.2008–02.12.2009 03.12.2009–10.12.2010 11.12.2010–08.12.2011

415,85 420,16 409,42

Detail stanovení spotřeby

číslo 
měřidla

dílčí období

ZO*

stav měřidla (m3)

obje-
mový 
koefi -
cient

spotřeba 
(m3)

spalné 
teplo
obje-
mové

spotřeba 
(kWh)od do počáteční konečný rozdíl

23410896 11.12.2010 31.12.2010 03 632 635 3 0,9946 2,98 10,5551 31,49

23410896 01.01.2011 04.03.2011 01 635 645 10 0,9946 9,95 10,5551 104,98

23410896 05.03.2011 31.03.2011 03 645 647 2 0,9946 1,99 10,5551 21,00

23410896 01.04.2011 30.06.2011 03 647 655 8 0,9946 7,96 10,5551 83,98

23410896 01.07.2011 30.09.2011 03 655 664 9 0,9946 8,95 10,5551 94,48

23410896 01.10.2011 08.12.2011 02 664 671 7 0,9946 6,96 10,5551 73,49

celkem 39 38,79 409,42

* Způsoby odečtu “ZO”: 01 – Odečet provozovatelem distribuční soustavy, 02 – Odečet nahlášen zákazníkem, 03 – Automatický propočet

Detailní struktura vyúčtování

platba za distribuci množství
měrná

jednotka
jedn. sazba 

bez DPH (Kč)
podíl 

období
celkem 

bez DPH (Kč)

od 11.12.2010
do 31.12.2010

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny
služba operátora trhu

31,49

31,49

kWh

kWh

0,31058
32,80000

0,00101
0,67742

9,78
22,22

0,03

od 01.01.2011
do 08.12.2011

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny
služba operátora trhu

377,93

377,93

kWh

kWh

0,37582
39,20000

0,00101
11,25806

142,03
441,32

0,38

celkem za distribuci 615,76

platba za ostatní služby dodávky

od 11.12.2010
do 31.12.2010

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny

31,49 kWh 1,16589
6,04000 0,67742

36,72
4,09

od 01.01.2011
do 31.03.2011

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny

125,98 kWh 1,17172
6,30000 3,00000

147,61
18,90

od 01.04.2011
do 30.06.2011

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny

83,98 kWh 1,15156
6,30000 3,00000

96,71
18,90

od 01.07.2011
do 30.09.2011

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny

94,48 kWh 1,09582
6,30000 3,00000

103,54
18,90

od 01.10.2011
do 08.12.2011

odebraný zemní plyn
kapacitní složka ceny

73,49 kWh 1,06257
6,30000 2,25806

78,08
14,23

celkem za ostatní služby dodávky 537,68

celkem za zúčtovací období 1.153,44

Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
+420 564 578 666, eru@eru.cz
www.eru.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
+420 224 851 111, posta@mpo.cz
www.mpo.cz

Státní energetická inspekce
Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
+420 224 907 340, posta@sei.gov.cz
www.cr-sei.cz

Informace o právech zákazníka a způsobech řešení sporů:

Případnou reklamaci lze uplatnit na kontaktních místech RWE v zákonných lhůtách dle platné legislativy.
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Číslo místa spotřeby
Lístek s poznámkou
Číslo místa spotřeby - jednoznačná identifikace místa, kde je plyn spotřebováván. Jedná se o desetimístné číslo.

EIC kód
Lístek s poznámkou
EIC kód - unikátní a jednoznačná identifikace místa spotřeby. Jedná se o šestnáctimístný kód.

Přehled spotřeby
Lístek s poznámkou
Přehled spotřeby v uplynulých letech.
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Detail stanovení spotřeby
Lístek s poznámkou
Detail stanovení spotřeby – jedná se o přepočet na energii. Vypočítá se jako rozdíl mezi konečným a počátečním stavem x objemový koeficient x spalné teplo. Počáteční a konečné období je dáno periodickým odečtem. Dílčí období kopírují změnu ceny zemního plynu.

Číslo měřidla
Lístek s poznámkou
Číslo měřídla – číslo plynoměru. Tento údaj naleznete na čárovém kódu plynoměru.
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Roční přepočtená spotřeba
Lístek s poznámkou
Roční přepočtená spotřeba – jedná se o přepočet na energii. Vypočítá se jako rozdíl mezi konečným a počátečním stavem x objemový koeficient x spalné teplo.

Produktová řada
Lístek s poznámkou
Produktová řada – Vámi zvolený produkt.

Platba za distribuci
Lístek s poznámkou
Platba za distribuci – ceny za distribuci zemního plynu stanovuje Energetický regulační úřad.
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Platba za dodávku
Lístek s poznámkou
Platba za dodávku – platba stanovena obchodníkem. Cena zemního plynu se stanovuje na základě vývoje světových cen ropy, těžkého a lehkého topného oleje, černého uhlí a kurzu koruny vůči americkému dolaru.
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Podíl období
Lístek s poznámkou
Podíl období – přepočet délky období, kdy docházelo k odběru zemního plynu (přepočet na měsíce).
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Odebraný zemní plyn
Lístek s poznámkou
Odebraný zemní plyn – pevná cena za odebraný zemní plyn – [Kč/kWh]. Položka stálé měsíční platby regulována Energetickým regulačním úřadem.
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Služba operátora trhu
Lístek s poznámkou
Služba operátora trhu – platba za činnost Operátora trhu. Část ceny za související dodávky plynu. Náklady jsou hrazeny konečným zákazníkem a jsou zahrnuty v ceně za distribuci plynu.
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Kapacitní složka ceny
Lístek s poznámkou
Kapacitní složka ceny– položka stálé měsíční platby za rezervovaný plyn dle sjednané spotřeby – [Kč/měsíc] – odběr do 63MWh/měsíc.
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Kapacitní složka ceny
Lístek s poznámkou
Kapacitní složka ceny – položka stálé měsíční platby za odebraný plyn – [Kč/kWh] – odběr do 63 MWh/rok.
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Odebraný zemní plyn
Lístek s poznámkou
Odebraný zemní plyn – cena za odebraný zemní plyn – [Kč/kWh] – dle platného ceníku v daném období (data kopírují změnu ceny).
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