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Zákazník
Vaše osobní údaje
(jméno, příjmení
a adresa trvalého
bydliště).

Adresa
Vaše korespondenční
adresa.

Zákaznické číslo

Údaje pro platbu

Váš identifikační údaj
pro komunikaci s námi.

Informace o tom, zda vám
na faktuře vznikl přeplatek
či nedoplatek. V případě
přeplatku zde uvádíme,
kdy a jakým způsobem
vám bude přeplatek
vrácen (např. zda
převodem na bankovní
účet či složenkou).
V případě nedoplatku
zde naleznete bankovní
spojení, variabilní symbol
a datum splatnosti, do kdy
je třeba vaši fakturu
uhradit.

QR platba
V případě nedoplatku zde
uvádíme QR kód, který
vám usnadní vyplnění
platebního příkazu
v mobilní bankovní aplikaci
nebo platbomatech. QR
kód můžete také využít
při platbě na terminálech
Sazka za poplatek 19 Kč.

Celková cena
za odběr elektřiny

Dodané množství
elektřiny
Celkové množství vámi
odebrané elektrické
energie za zúčtovací
období. Spotřeba v tarifu
VT a NT závisí na vám
přiřazené distribuční
sazbě distributorem
elektřiny. Pokud doma
elektřinou pouze svítíte,
vaříte či používáte běžné
elektrospotřebiče,
odebíráte energii pouze
ve vysokém tarifu (VT).
Kombinovat odběr
ve vysokém (VT) a nízkém
(NT) tarifu mohou pouze
ti, kteří elektřinou ohřívají
vodu, vytápí či nabíjí
elektromobil. Časy zapnutí
a vypnutí nízkého tarifu řídí
distributor. Specifickým
případem je víkendová
sazba D61d pro chataře
a chalupáře, kteří získávají
odběr v NT od pátku 12:00
hod. do neděle 22:00 hod.

Člen skupiny KKCG

Celková částka, kterou
vám fakturujeme za vámi
odebranou elektřinu
(bez započtení záloh).

Přijaté zálohy
Vámi zaplacené zálohy
a případné slevy
zahrnuté ve faktuře.

Pozn. Na zvláštním řádku uvádíme cenu za příslušné odebrané
množství komodity a zálohy za listopad a prosinec 2021
z důvodu nulové DPH. O mimořádném prominutí této daně
bylo rozhodnuto vládou v říjnu 2021 v reakci na prudký nárůst
cen elektřiny a plynu na světových trzích.

Výsledek vyúčtování
Rozdíl částek „Celková cena za odběr elektřiny“
a „Přijaté zálohy“. Máte-li uvedeno „Přeplatek“, bude
vám tato částka vrácena. V případě, že je zde uvedeno
„Nedoplatek“, je třeba tuto částku uhradit. Veškeré
detaily k platbě nedoplatku či vyplacení přeplatku
naleznete v zeleném rámečku „Údaje pro platbu“.

www.mnd.cz

POPIS FAKTURY

strana 2/6

produkt Proud

Přehled plateb
Rozdělení celkových
plateb (obchodní
i regulované části)
na platby za vámi
odebrané množství
elektřiny v tarifu VT a NT
a měsíční poplatky.

Člen skupiny KKCG

www.mnd.cz
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Způsob odečtu

Osmnáctimístný kód, který
jednoznačně identifikuje
odběrné místo, ve kterém
odebíráte elektřinu.

Informace, jakým
způsobem byl stanoven
konečný stav měřidla.
V případě, že odečet
provedla distribuční
společnost, máte v tabulce
uvedeno „Odečet“.
V případě „Výpočtu“
byl stav dopočten podle
tzv. typového diagramu
dodávky. Stav měřidla
může být stanoven
také „Samoodečtem“,
tedy na základě vámi
provedeného odečtu,
který jste nám zaslali.

Spotřeba
v MWh
Je vypočítaná z rozdílu
mezi počátečním
a konečným stavem
elektroměru za dané
období a je rozdělená
na odběr v tarifu VT
a NT. Více o rozdělení
tarifů naleznete
ve vysvětlivce „Dodané
množství elektřiny“
(na 1. straně faktury).

Distribuční sazba
Distribuční sazbu přiznává
distributor. Distribuční sazba
ovlivňuje jak obchodní, tak
zejména regulovanou část
vašich plateb. Určuje se
podle toho, jaké elektrospotřebiče v odběrném
místě používáte, např. zda
elektřinou jen svítíte, vaříte
a napájíte běžné elektrospotřebiče, či zda používáte
i energeticky náročnější
spotřebiče, jako bojler,
akumulační kamna, přímotopy
a tepelné čerpadlo. Speciální
jsou také sazby pro chataře
a majitele elektromobilů.
V MND vám rádi prověříme,
zda máte správně přiřazenou
distribuční sazbu, či zda
byste její změnou ušetřili.

Obchodní část
Vyčíslení plateb
spojených s dodávkou
elektřiny, které vycházejí
z obchodních cen vámi
sjednaného ceníku
MND. Pokud v průběhu
fakturovaného období
došlo ke změně ceny,
jsou jednotlivé položky
z důvodu odlišných
jednotkových cen
rozděleny do více
řádků.

Tarif

Regulovaná část
Vyčíslení plateb
spojených s dodávkou
elektřiny, které vycházejí
z regulovaných cen
za distribuci a činnosti
operátora trhu. Tyto
ceny stanovuje
Energetický regulační
úřad (ERÚ) a jsou
pro všechny dodavatele
elektřiny stejné. Tuto
část plateb nemůže MND
nijak ovlivnit. Pokud
v průběhu fakturovaného
období došlo ke změně
ceny, jsou jednotlivé položky z důvodu odlišných
jednotkových cen rozděleny do více řádků. Na celkové ceně za elektřinu
se podílí asi 55 %.

Člen skupiny KKCG

Označení, zda se jedná
o odběr elektřiny
ve vysokém (VT), nebo
nízkém (NT) tarifu. Více
o rozdělení tarifů
naleznete ve vysvětlivce
„Dodané množství elektřiny“
(na 1. straně faktury).

Období
Rozdělení celkového období
do částí podle odpovídajících
jednotkových cen (např. při
změně ceníku, započítání
snížených plateb).

Množství
Odpovídá „Spotřebě“ za dané
období z tabulky „Údaje o měřícím
zařízení“ či počtu měsíců zahrnutých
do fakturovaného období.

www.mnd.cz
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Zaplacené
zálohy
Přehled záloh, které
jste zaplatili v daném
období a které vám
byly započteny
do této faktury.

Graf spotřeby
elektřiny
Grafický přehled
vaší spotřeby
elektřiny za uplynulá
zúčtovací období.

Člen skupiny KKCG

www.mnd.cz
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Co kontrolovat
na fakturaci a jak
postupovat při
její reklamaci
Zde naleznete bližší
informace, jak postupovat
při reklamaci případných
nesrovnalostí na vaší
faktuře.

Člen skupiny KKCG

www.mnd.cz
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nám. Svobody 15, 690 02 Břeclav

Rozpis plateb
Výše a splatnost nově
stanovených záloh.
Původní výši záloh
naleznete v části B
na 4. straně. Případně
zde na prvním řádku
(označenou zeleně)
uvádíme dosud
neuhrazenou
zálohu z předchozího
zálohového plánu.
Tu Vám zúčtujeme
v následující faktuře.

Forma úhrady
Způsob vámi zvolené
úhrady záloh. V případě
úhrady zálohové platby
pomocí trvalého příkazu
v bance je nutné upravit
bankovní příkazy tak,
aby jejich aktuální výše
odpovídala změněné
zálohové platbě.
V případě, že máte
pro zálohové platby
nastaveno SIPO či inkaso
není potřeba výši záloh
nijak upravovat (pouze
Vám doporučujeme ověřit
si, zda máte nastavený
dostatečný inkasní limit).

Číslo účtu a bankovní spojení
Pro vaši platbu záloh na následující období.

Člen skupiny KKCG

QR platba
Pro platbu zálohy můžete
opakovaně využít uvedený
QR kód, který vám usnadní
vyplnění platebního příkazu
v mobilní bankovní aplikaci
nebo platbomatech. QR
kód můžete také využít
při platbě na terminálech
Sazka za poplatek 19 Kč.

Variabilní symbol
Pro vaši platbu záloh
na následující období.

www.mnd.cz

