1

1

- adresní a další údaje společnosti Pražská plynárenská, a. s.,
- náležitosti související s vystavením faktury včetně data splatnosti faktury a variabilního symbolu
(slouží k přiřazení platby na příslušný smluvní zákaznický účet),
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- typ fakturace (zúčtovací, ukončená) specifikace o jakou zákaznickou skupinu se jedná (domácnost,
maloodběratel),
- adresní údaje zákazníka včetně uvedení zasílací adresy (pokud je odlišná od adresy zákazníka
nebo odběrného místa),
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- fakturační období (období od poslední fakturace do data odečtu),
- celkový odběr zemního plynu (skutečný odběr zemního plynu – v m3, kWh a MWh),
- spalné teplo – průměrná hodnota spalného tepla za fakturační období , která byla použita pro
přepočtení na kWh. Další údaj potřebný pro předmětný přepočet, „přepočtový koeficient“, je
uveden v tabulce na straně 2,
Postup přepočtu z m3 na kWh (MWh) je následující:

Q = Vp x k x Ho (kWh) : 1000 (MWh).
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Vp - objem naměřený plynoměrem (m3) od posledního fakturačního stavu (konečný stav na předcházejícím

vyúčtování) do stavu plynoměru ke dni odečtu .
k – koeficient pro přepočet na standardní podmínky, jedná se o poměr mezi objemem plynu při vztažných
podmínkách a objemem provozním (přepočet na standardní podmínky 101,325 kPa, 15˚ C, nulová vlhkost), kdy každé
odběrné místo má vypočten konkrétní koeficient dle svého umístění, kterému odpovídá tlak a teplota plynu při měření.
Ho – průměrná hodnota spalného tepla* plynu za účtované období.
* spalné teplo množství tepla (udané v kWh), které lze získat dokonalým spálením určitého množství plynu za určitých
podmínek. Měří se předepsaným způsobem průběžně na předávacích místech z přepravní soustavy do konkrétní
distribuční soustavy.
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- souhrnné údaje o výpočtu faktury v Kč (včetně zohlednění záloh, příslušné daně a zaokrouhlení),
- výsledná částka faktury (zvýrazněna a uvedena v rámečku),
- informace a údaje o uhrazených zálohových platbách do data odečtu měřidla. Platby, které byly
uhrazeny po datu odečtu plynoměru, budou zohledněny v rámci vyúčtování následujícího
fakturačního období,
- informace o provedeném automatickém přepočtu zálohy (dle spotřeby za poslední fakturační
období a aktuální ceny zemního plynu), její první splatnost, výše a četnost,
- nová výše zálohy se zohledňuje až po dvou měsících od data vystavení faktury ( z důvodu možné
reklamace),
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- sdělení zákazníkovi – informace pro zákazníka včetně povinných definicí daných legislativou.
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- odběrné místo – místo odběru, kde je instalován plynoměr, EIC kód plynoměru
- přepočtená roční spotřeba – spotřeba za celkové fakturační období přepočtená na 12
měsíců, slouží k zařazení do příslušného tarifního pásma, které se určuje dle spotřeby za
„přesný“ rok,
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- detail spotřeby – informace o fakturačním období, způsobu odečtu, počátečním a konečném
stavu plynoměru, přepočtovém koeficientu (viz. vysvětlení výše), hodnotě spalného tepla
(viz. vysvětlení výše), uvedení spotřeby v kWh a MWh – detailní informace sloužící ke
kontrole fakturované spotřeby,
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- informace související s platbou za „distribuční “ složku dodávky zemního plynu, včetně
detailních informací, množství odebraného zemního plynu, jednotkových cen, přepočtů na
MWh, denního přepočtu stálého platu a časového období (informace uváděné dle
legislativy), výpočet částky v Kč za odebraný plyn a stálé platy,
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- platba za služby operátora trhu – vyplývá z cenového rozhodnutí 06/2009 ERÚ, pevná cena
za zúčtování operátoru trhu je uvedena v ceníku
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- informace související s platbou za složku „ostatní služby dodávky zemního plynu“ (jedná se
zejména o prodejní cenu zemního plynu) včetně detailních informací – množství
odebraného zemního plynu, jednotkových cen, přepočtu na MWh, denního přepočtu
stálého platu a časového období,
- výpočet částky v Kč za odebraný plyn a stálé platy,
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- daň ze zemního plynu – informace o výpočtu daně ze zemního plynu (platí zejména pro
zákazníky v kategorii MO) – domácnosti mají uvedenou hodnotu 0,- Kč, z důvodu
osvobození dle platné právní legislativy,

Způsob odečtu
V rozpisu daňového dokladu – faktury (2 strana) je uveden sloupec způsobu odečtu. Kódy uvedené
k jednotlivým fakturovaným obdobím znamenají způsob provedení odečty a jsou následující:
Fyzický
Název
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Čárový kód
PSION
Odečítačem
Pracovníkem

Číslo
kódu
A
17
16
11

Sděleno telefonicky, osobně

Písemný

Lístek za dveřmi PRE
Lístek za dveřmi
Samoodečet dopisem PRE
Samoodečet dopisem
Samoodečet internet

Číslo
kódu
13
23
15
25
I

Samoodečet SMS

S

Název

Název
Oznámeno telefonicky PRE
Oznámeno telefonicky
Oznámeno zákazníkem PRE
Oznámeno zákazníkem

Číslo
kódu
12
22
B
2B

Vygenerováno ZS,
upraveno PP
Název
Odečet utilitní společností
Odečet zákazníkem
Automatický odhad
Odečet odvozen
Nový odhad po
nadměrném odhadu
Odečet pomocí internetu
Manuálně zadaný odhad
Systémový odhad
Korekce pracovníkem

Číslo
kódu
01
02
03
04
05
06
18
19
K
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- celkové a kompletní hodnoty vyplývající z vyúčtování za zemní plyn – včetně hodnot DPH,
ceny bez DPH – kompletní rekapitulace (u více odběrných míst jsou tyto hodnoty
nesčítávány)
S platností od 1. 1. 2010 se mění sazba DPH z původní hodnoty 19 % na 20 %. Detailně je
provedeno vyúčtování spotřeby se sazbou 19 % do data 31. 12. 2009 a sazbou DPH 20 % od
data 1. 1. 2010.
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