
Průvodce vyúčtováním 
Základní pojmy 

Pro potřeby vyúčtování je každému zákazníkovi vytvořeno jedno vyúčtování, v jednom vyúčtování zákazníka může 
být vedeno více telefonních čísel, tj. je vystavena jedna společná faktura. 

Účet za hovorné obsahuje: 

Fakturu – celkové vyúčtování služeb za uzavřené zúčtovací období. 

Souhrnný účet – popis vyúčtování služeb a poplatků za konkrétní telefonní číslo. 

 

Faktura 

Obsahuje celkovou částku k úhradě, datum splatnosti, variabilní symbol a další důležité informace. První strana je 
zároveň daňovým dokladem se všemi náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Ostatní strany účtu mají pouze 
informační charakter. 

 

Číslo daňového dokladu 
Použijte jako variabilní 
symbol při platbě bankovním 
převodem nebo složenkou. 
 
Přehled plateb za období 
Obsahuje přehled poplatků  
za platební transakce a služby 
elektronických komunikací   
za všechna telefonní čísla. 
 
Zúčtovací období 
Časové období, za které byl 
účet vystaven.  
 
Datum splatnosti 
Termín splatnosti je 14 dnů 
od data vystavení faktury.   
Do této doby je nutné účet 
uhradit, abyste se vyhnuli 
přerušení poskytování služeb 
a případnému vymáhání 
pohledávky. 
 
Přeplatek (-), Nedoplatek (+), 
za minulá období 
Jsou částky uhrazené nad  
výši služeb účtovaných za 
předchozí období   
(-přeplatek), nebo částky, 
které v době vystavení 
faktury nebyly uhrazeny.  
 
 
 

 
 

   U      Upozornění 
Důležitá upozornění týkající se služeb 
programu VPN Family. 
 

 Celkem k úhradě 
Celková částka faktury za uvedené období.  
Vznikla součtem všech výše uvedených položek.  

ČD-Telematika a.s. 

Pernerova 2819/2a 

130 00 Praha 3  

IČ: 61459445    DIČ: CZ61459445  

Zapsaná v OR u MS v Praze, v od B, vl. 8938 

FAKTURA – Daňový doklad č. 751xxxxxx  

Odběratel 

Jan Novák 

Mobilní 1234/56 

789 10 Praha 

 

   

Jan Novák 

Mobilní 1234/56 

789 10 Praha 

  

Přehled plateb za období 

září       2015  

Platební 
transakce 

Služby el. 
komunikací 

 Údaje k platbě 

Číslo SIM Tarif Cena Cena s DPH  Číslo účtu 000019-5524200217 / 0100 

725 xxx xxx 

724 xxx xxx 

603 xxx xxx 

VO Začínám 

VO Začínám 

VO Volám 

 

216,00 Kč 

32,00 Kč 

30,60 Kč 

77,84 Kč 

573,51 Kč 

 Variabilní symbol  751xxxxxx 

Specifický symbol  703xxx 

Konstantní symbol  0308 

     Datum splatnosti  23.10.2015 

     Datum vystavení  9.10.2015 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: 

Od 1. listopadu 2015 dojde k úpravě Všeobecných obchodních 

podmínek VPN Family – O2 a VPN Family – Vodafone. Touto 
změnou nedojde ke zhoršení stávajících podmínek. 

 

Vyúčtování platebních transakcí neslouží jako daňový doklad pro 

účely zákona o DPH. Souhrnný účet je nedílnou součástí 
vyúčtování. 

 

Důležité upozornění:  

Při platbě bankovním převodem nebo složenkou uvádějte vždy 
správný variabilní symbol. Umožníte tím včasné a rychlé 

zpracování vaší platby. 

 

Dotazy k vyúčtování směřujte na Zákaznické centrum ČD-

Telematika a.s. Reklamace vyúčtování služeb provádějte formou 
zadání požadavku na portále VPN Family nebo zašlete 

prostřednictvím emailu na helpdesk@vpnfamily.cz  

Částku 930,00 Kč nehraďte, bude inkasována z Vašeho účtu. 

Nedoplatek 1071,00 Kč uhraďte příkazem z Vašeho účtu. 

 Dat. usk. zdan. plnění  7.10.2015 

 Daňový přehled   

 Cena celkem bez DPH  563,60 Kč 

 Výše DPH (sazba 21%)  118,35 Kč 

 Cena celkem včetně DPH  681,95 Kč 

 Platební transakce  248,00 Kč 

 Haléřové vyrovnání  0,05 Kč 

 Celkem za fakt. období  930,00 Kč 

 Přeplatky a nedoplatky z minulých období 

 Faktura číslo 751xxxxxx 1071,00 Kč 

  

 

 

 

 

 

 

Celkem k úhradě 

 

2001,00 Kč 



Souhrnný účet 
Obsahuje rozpis vyúčtování služeb a poplatků za konkrétní telefonní čísla. 

 

GPRS Instant, UMTS  
Placené připojení k internetu,  
na wapové stránky nebo přenos 
dat pomocí GPRS nebo UMTS apod. 

Tarif 
Platný tarif v uvedeném  
zúčtovacím období. 

Jméno 
Ke každému tel. číslu lze přiřadit  
jméno (např. dle majitele tel. čísla). 

 

  

Národní volání  
Volání na mobilní telefony 
v síti vašeho operátora, do 
pevné sítě, do sítí ostatních 
mobilních operátorů. 
 
Mezinárodní odchozí hovory  
Hovory na zahraniční 
telefonní čísla. 
 
Roamingové volání 
Odchozí a placené příchozí 
hovory a videohovory, 
odchozí SMS a GPRS nebo 
UMTS pojení ze sítí 
zahraničních operátorů. 
 
Volání na barevné linky 
Volání na tísňové linky, 
poskytovatelům energií, do 
bank, pojišťoven atd. 
 
Poplatek za uživatele 
Částky účtované za 
jednotlivé služby s 
pravidelným měsíčním 
poplatkem (hlasový tarif, 
datové tarify, pravidelný 
podrobný účet).  
 

 
Platební transakce  
Objednané služby třetích stran. Premium SMS - SMS na speciálně 
oceněné linky a objednané služby - příchozí placené služby (jízdné, 
obrázky, hry…).             
 

  

 
 
Princip vyúčtování hovorů  
První minuta hovoru se účtuje celá, po první minutě probíhá účtování po sekundách.  
Například hovor dlouhý 50 sekund je zaúčtován jako celá minuta. 
 
Výhody platby inkasem 
Inkasní platba z účtu je nejpohodlnější a nejefektivnější způsob plateb. Zajistí vám přehled o výdajích za využité 
telekomunikační služby, nebudete se muset starat o placení účtů a při nastavení inkasního limitu nebude z 
vašeho účtu odečtena částka vyšší, než sami zvolíte. 

   

Účtované služby za účastnické číslo: 725xxxxxx Terka Smlouva číslo: 751XXXXXXX 

Tarif: Volám  Operátor: VOD 

 Počet Platební 
transakce 

Služby elektronických 
komunikací 

GPRS Instant    

   ostatní 15  10,62 Kč 

MMS    

   MMS do národních sítí   4  18,15 Kč 

Národní volání / Vnitrostátní odchozí hovory    

   Z mobilní do mobilní sítě Vodafone   2:18  0,35 Kč 

   Z mobilní do ostatních národních mobilních sítí 84:02  126,05 Kč 

Mezinárodní odchozí hovory    

 0:00  0,00 Kč 

Roamingové volání    

   Příchozí - Španělsko   1:05  1,44 Kč 

SMS    

   Odchozí SMS  120  60,00 Kč 

   Španělsko                   84  167,16 Kč 

Volání na barevné linky    

   Tísňové a bezplatné volání 5:59  0,00 Kč 

Poplatek za uživatele    

   Uživatel mobilního čísla   30  69,00 Kč 

Používání služeb    

   Mobilní připojení 1 GB 1  129,00 Kč 

Premium SMS / Platební transakce    

   Prémiové služby 1 32,00 Kč 0,00 Kč 

Služby elektronických komunikací: 573,51 Kč 

Platební transakce (služby třetích stran):    32,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH za účastnické číslo 725xxxxxx : 605,51 Kč 


