
Průvodce vyúčtováním služeb

Další podrobnější informace ve formě průvodce vyúčtováním, O2 GURU klipu nebo souboru nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete 
na adrese www.o2.cz/vyuctovani.
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Pavel Novák

Červená 2525/25

110 00 Praha 1
Dodavatel
O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
Praha 4 – Michle, 140 22 
IČO: 60193336
DIČ: CZ60193336
DUNS: 030588666
Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322

Odběratel
Pavel Novák
Červená 2525/25
110 00 Praha 1

Údaje pro platbu

Za toto zúčtovací období zaplatíte: 1 746,50 Kč

Máte nedoplatky za minulá období: 904,50 Kč

Celkem zaplatíte:
(včetně DPH) 2 651,00 Kč

Platbu nám pošlete na účet: Variabilní symbol:

500114004/2700 123456788

Doporučujeme Vám zaplatit do: 23. 2. 2018

Datum splatnosti: 29. 2. 2018

Datum vystavení daňového dokladu: 12. 2. 2018

Jak zaplatíte: bankovním převodem

Platební rekapitulace ke dni 11. 2. 2016

Máte nedoplatky za minulá období
Pokud jste už zaplatili některou z položek, odečtěte, prosím, tuto částku od částky „Celkem zaplatíte“.

Datum splatnosti Vyúčtováno Zaplaceno Zbývá zaplatit

Vyúčtování č. 000000012 29. 12. 2015 904,50 Kč 0,00 Kč 904,50 Kč

Za toto zúčtovací období zaplatíte

Základní O2 služby 1 677,50 Kč

Sleva na O2 služby -100,00 Kč

Doplňkové služby a služby tretích stran 169,00 Kč

Celkem za zúčtovací období zaplatíte 1 746,50 Kč

Vaše O
2
 služby

987 654 321
Honza
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Daňový přehled za vyúčtované služby
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12. 2. 2016

Sazba DPH Cena bez DPH Výše DPH Cena s DPH

Daňový přehled O2 služby 21 % 1 340,91 Kč 281,59 Kč 1 622,50 Kč

Koncová cena

Položky nepodléhající DPH Služby třetích stran 24,00 Kč

Položky osvobozené od DPH Pojištění 100,00 Kč

Celkem za zúčtovací období zaplatíte 1 746,50 Kč

Depozit
Složili jste depozit -1 000,00 Kč
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1. Číslo vyúčtování/daňového 
dokladu
Každé vyúčtování má svoje číslo, abyste ho 
bezpečně poznali mezi ostatními. Toto číslo je 
stejné jako variabilní symbol.

2. Váš zákaznický účet
Díky tomuto číslu poznáme, že jste to opravdu 
Vy.

3. Zúčtovací období
Období, za které dostáváte vyúčtování. Může 
se lišit od kalendářního měsíce.

4. Odběratel
Jméno a adresa uvedené ve Smlouvě.

5. Korespondenční adresa
Adresa, na kterou Vám posíláme tištěné 
vyúčtování.

6. Údaje pro platbu
V tomto rámečku najdete všechny údaje 
potřebné k zaplacení vyúčtování a celkovou 
částku.

7. Za toto zúčtovací období 
zaplatíte
Cena za služby využité v tomto zúčtovacím 
období. Najdete tady celkovou cenu za 
všechny služby od O2 a souhrn všech slev, 
které od nás máte. V části doplňkových služeb 
a služeb třetích stran (těch, které neposkytuje 
O2) najdete celkovou cenu za tyto služby, 
která je součtem všech sekcí stejného názvu z 
rozpisu jednotlivých čísel.

8. Vaše O2 Služby
Soupis služeb, pro která jsme vystavili toto 
vyúčtování.

9. Platební rekapitulace
Přehled přeplatků a nedoplatků, které 
evidujeme na účtu O2 k uvedenému datu. 
Přeplatky a nedoplatky z jednotlivých řádků 
jsou už zahrnuté do částky “Celkem zaplatíte” 
kromě případných reklamovaných vyúčtování, 
která do této částky nezahrnujeme. Pokud 
víte, že jste některý z nedoplatků zaplatili, 
odečtěte, prosím, před zaplacením tuto částku 
od položky Celkem zaplatíte. Platíteli inkasem, 
je potřeba neuhrazená vyúčtování zaplatit 
jinak.

10. Daňový přehled za vyúčtované 
služby
Tady najdete údaje důležité pro Vaše daňové 
povinnosti a účetnictví.

11. Depozit
Depozit nebo depozity, které jste složili za celý 
Váš zákaznický účet, sečtené do jedné částky.

Jak se dají zaplatit vyúčtování?
Služby O2 můžete zaplatit několika způsoby: bankovním převodem, inkasem, 
poštovní poukázkou typu A, v hotovosti v O2 Prodejnách (s manipulačním 
poplatkem dle aktuálního ceníku služeb).

Do kdy mám zaplatit vyúčtování?
Splatností se rozumí datum, ke kterému máme již evidovat peníze na našem 
O2 účtu. Proto na vyúčtování vždy uvádíme i do poručené datum úhrady. Obě 
zmiňovaná data najdete v sek ci Údaje pro platbu.

Zaplatil jsem depozit, který mám uvedený ve vyúčtování. Kdy a jak ho 
dostanu zpět?
Po splnění podmínek pro vypořádání depozitů Vám ho vrátíme jako přeplatek 
do následujícího vyúčtování. O tuto částku se Vám sníží částka k platbě. 
Mimořádné depozity vracíme po splnění podmínek na žádost zákazníka.

1. STRANA

2. STRANA

Daňový doklad
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2Rozpis vyúčtování služeb
Příloha k vyúčtování č. 123456788

Spojení
Uplatněno 

z volných jednotek
Využito mimo 

volné jednotky Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH*

Volání

V rámci ČR do O2 17 0:00 min 30:00 min 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč

V rámci ČR mimo O2 2 0:00 min 45:00 min 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč

Odchozí volání mimo EU 28 0:00 min 16:00 min 16,52 Kč 21 % 20,00 Kč

Zprávy

SMS v rámci ČR do O2 0 SMS 15 SMS 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč

SMS v rámci ČR mimo O2 0 SMS 33 SMS 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč

SMS z ČR do zahraničí 0 SMS 10 SMS 24,79 Kč 21 % 30,00 Kč

Data

Datový provoz v ČR (kB) 0 kB 1 000 kB 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč

41,31 Kč 50,00 Kč

Volné jednotky
Poskytnuto 

v tomto období

Volání do všech sítí v ČR neomezeně

SMS do všech sítí v ČR neomezeně

Internet v ČR 1,5 GB

Pravidelné platby Počet Období Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH*

Free CZ 1 12. 1. - 11. 2. 619,01 Kč 21 % 749,00 Kč

Jednorázové platby Počet Období Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH*

Výměna SIM karty 1 12. 1. - 11. 2. 81,82 Kč 21 % 99,00 Kč

Tarif Celkem za tento tarif včetně DPH*

Free CZ Honza 922,00 Kč

987 654 321

Doplňkové služby a služby třetích stran
Služby mimo Váš tarif a služby od jiného poskytovatele

Služby třetích stran Spojení Účtováno Období Koncová cena

Premium SMS 1 ks 12. 1. - 11. 2. 24,00 Kč

Jednorázové platby Počet Období Cena bez DPH Sazba DPH Cena s DPH*

Písemná upomínka k vyúčtování č. 000000012 1 12. 1. - 11. 2. 150,00 Kč 21 % 181,50 Kč

Doplňkové služby a služby třetích stran
Služby mimo Váš tarif a služby od jiného poskytovatele

Doplňkové služby Účtováno Období Cena bez DPH Sazba DPH Koncová cena

Pojištění HW 1 ks 12. 1. - 11. 2. - 100,00 Kč

Celkem za ostatní platby včetně DPH*

Ostatní platby 281,50 Kč

1. Tarif, služba
Tady najdete telefonní číslo, technické číslo 
přípojky nebo síťový identifikátor Vaší služby, 
její název a cenu, kterou platíte za celou 
službu. Pokud jste si tarif nebo službu změnili, 
uvidíte změnu jako „původní služba/aktuální 
služba“.

2. Období
Jedná se o období, ve kterém jste službu 
nebo slevu využívali. Podle toho Vám můžeme 
účtovat u pravidelných poplatků a slev pouze 
jejich poměrnou část.

3. Volné jednotky
Počet (objem) Vašich volných jednotek, které 
můžete čerpat v tomto zúčtovacím období.

4. Uplatněno z volných jednotek
V tomto sloupci najdete počet jednotek, které 
Vám neúčtujeme, protože jste je vyčerpali z 
Vašich volných jednotek.

5. Využito mimo volné jednotky
V tomto sloupci najdete počet jednotek, které 
Vám účtujeme podle sazby Vámi zvoleného 
tarifu.

6. Doplňkové služby a služby  
třetích stran
V této sekci najdete:

• vyúčtované doplňkové služby, které 
poskytuje O2 a nejsou součástí Vašeho 
tarifu (např. obsah objednaný na webu O2 
Active, Videotéka).

• služby třetích stran, tj. služby poskytované 
jinou společností. Jedná se např. o 
stahování hudby, videa, hlasování v TV, 
jízdenky MHD, DMS, volání na audiotexové 
linky s předčíslím 90x. S reklamacemi služeb 
třetích stran se, prosím, obracejte přímo na 
poskytovatele dané služby.

7. Cena s DPH se počítá ze součtu  
cen bez DPH
To znamená, že sečteme všechny částky a 
teprve k celkovému součtu připočítáme DPH 
příslušné výše. Protože vyúčtování může 
obsahovat položky s různou výší DPH, je 
celková částka vždy součtem jednotlivých 
položek se shodnou sazbou DPH. Tyto položky 
pak v součtu najdete jako „Celkem zaplatíte“.

8. Ostatní platby
Tady vidíte platby, které se vztahují k celému 
zákaznickému účtu, a proto nejsou součástí 
vyúčtování za jednotlivé služby.

Mohu dostávat vyúčtování v elektronické podobě?
Ano. Všechna Vaše vyúčtování najdete v Moje O2. Tam si také můžete 
nastavit, abychom Vám vyúčtování posílali e-mailem. Elektronické vyúčtování 
i jeho posílání na Váš e-mail je zdarma. V Moje O2 máte navíc zdarma k 
dispozici i detailní výpis.

Proč mám ve vyúčtování částku za upomínku?
Tuto částku účtujeme v případě, že jste do data splatnosti nezaplatili některé 
z předchozích vyúčtování a my jsme Vám už odeslali tištěnou upomínku. 
Poplatek za ni odpovídá nákladům spojeným se zpracováním neuhrazeného 
vyúčtování. Výše poplatku je v souladu se Všeobecnými podmínkami 
společnosti a najdete ji v ceníku O2.
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3. STRANA A DÁLE
Rozpis vyúčtování služeb


