
II. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování 

dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu. 

 Předkládaný návrh novely vyhlášky se vydává na základě zmocnění podle § 98a 

odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), podle kterého je Energetický regulační 

úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem rozsah, náležitosti a termíny 

vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 

v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství. 

V roce 2016 byla v souladu s výše uvedeným ustanovením vydána vyhláška 

č. 70/2016 Sb., která si kladla za cíl stanovit náležitosti vyúčtování tak, aby vyúčtování 

obsahovalo veškeré relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro 

orientaci ve vlastní spotřebě energie, nákladech na ni vynaložených, nezbytnosti vynaložení 

výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení a pro rozhodnutí o přijetí změn (též i změna 

dodavatele), a takové údaje na vyúčtování uvádět pro zákazníka přehledně a transparentně. 

Dle názoru Energetického regulačního lze jedině tak zajistit, aby zákazníci mohli, na základě 

informací získaných z vyúčtování, účinně ovlivňovat náklady za odběr a spotřebu energií. 

 Vyúčtování musí být vyhovující především potřebám zákazníků, kteří jej obdrží od 

povinných subjektů, neboť klíčovým aspektem při poskytování dodávek energie zákazníkům, 

resp. odběratelům, a volbě dodavatele za účelem optimalizace nákladů za energie, je přístup 

k objektivním a transparentním údajům o dodávce energie. Tomuto zhodnocení přisvědčuje 

rovněž každodenní komunikace specializovaných útvarů Energetického regulačního úřadu 

se zákazníky. Na základě těchto skutečností dospěl Energetický regulační úřad k názoru, 

že výčet náležitostí vyúčtování je za současného právního stavu pro zákazníky stále 

nedostatečný. 

 

Odůvodnění navrhované právní úpravy 

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky č. 70/2016 Sb., 

o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, dospěl Energetický 

regulační úřad k závěru, že je nezbytné do vyúčtování doplnit tyto náležitosti: 

1. Identifikace smlouvy, na základě které je vyúčtování provedeno – číslo smlouvy, 

datum uzavření smlouvy a údaj o tom, na jakou dobu je smlouva uzavřena, 

2. Datum zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka, 

3. Datum ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, a vymezení 

doby, ve které je zákazník oprávněn učinit projev vůle směřující k bezplatnému 
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ukončení smlouvy, je-li sjednána. 

Výše uvedené náležitosti přímo souvisejí s dodávkou příslušné energie podle účinné 

smlouvy a jejich neznalost ze strany zákazníků přispívá k užívání nežádoucích praktik 

obchodníků, kteří ji využívají ve svůj prospěch, brání se poskytování těchto informací 

zákazníkům a v důsledku tohoto jednání zákazníkům znemožňují uplatňování jejich práv, 

zejména práva na volbu (změnu) dodavatele. Takové jednání obchodníků na energetickém 

trhu je zcela nepřípustné a Energetický regulační úřad zastává názor, že výše uvedené 

náležitosti se přímo váží k dodávce příslušné energie a zákazník by s nimi měl být seznámen 

právě na dokladu o vyúčtování.  

Základním protiargumentem může být dostupnost tohoto okruhu informací přímo ze 

smlouvy, ale současné nastavení smluvních vztahů na energetickém trhu zjištění těchto údajů 

přímo ze smlouvy značně komplikuje, například v případě data zahájení dodávky dokonce 

neumožňuje. Vzhledem ke skutečnosti, že na datum zahájení dodávky je v naprosté většině 

případů navázána účinnost uzavřené smlouvy a na účinnost smlouvy jsou pak navázány 

možnosti ukončení závazku ze smlouvy, je nedostupnost tohoto údaje pro zákazníka 

vysloveně nežádoucí a stává se hlavní příčinou většiny negativních důsledků pro takového 

zákazníka.   

Podobnou optikou, při respektování principu proporcionality, Energetický regulační 

úřad přistupuje k návrhu změn vyhlášky – jinými slovy podle jeho názoru do náležitosti 

vyúčtování přidává pouze ty údaje, které jsou s dodávkou energií zákazníkovi neoddělitelně 

spojeny. Účelem navrhovaných změn v žádaném případě není snaha dodavatele energií 

nepřiměřeně zatěžovat, ale pouze snaha částečně vyrovnat informační nerovnováhu v jejich 

vztahu se zákazníky, která, bohužel, je příčinou velkého množství pro zákazníka nepříznivých 

situací na trhu s energiemi. 

Vzhledem k tomu, že jiný individualizovaný nástroj mimo uzavřenou smlouvu, než 

vyúčtování, se v praxi ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem energií nevyskytuje nebo 

nemá požadované účinky, navrhuje Energetický regulační úřad s ohledem na výše uvedené 

vhodné doplnění právě vyúčtování dodávek energií.  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena a akty práva Evropské unie 

 Předkládaný návrh vyhlášky je zcela v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 

 Návrh vyhlášky je taktéž v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 

2003/54/ES, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech 

pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES a se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti.   

 Návrh vyhlášky není v rozporu s žádným dalším předpisem evropského práva, 
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upravujícím vyúčtování dodávek energie. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí. 

 Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani 

rozpočet Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne 

potřeba navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž 

nepředpokládá jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních 

celků. 

 Návrh vyhlášky zavádí nové náležitosti vyúčtování, tudíž předpokládá nutnost 

přenastavení systémů a tedy finanční zátěž pro soukromé subjekty, na které se změna 

vyhlášky vztahuje. Jedná se však o údaje vyplývající přímo či nepřímo ze smlouvy o dodávce 

a o dodávce samotné, které již musí být v systémech jednotlivých dodavatelů zadány.  

Přenastavení systémů tak bude spočívat pouze v tom, že se na vyúčtování budou generovat 

další údaje o dodávce, které se již v těchto systémech nacházejí, a tudíž Energetický regulační 

úřad předpokládá nutnost pouze minimálního zásahu a s tím spojené minimální náklady 

adresátů předkládané právní normy. 

V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Návrh vyhlášky 

nemá dopad na životní prostředí.  

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob 

a jejich osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh vyhlášky nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel včetně sociálně 

slabých, osob se zdravotním postižením a národnostních menšin. Předkládaná právní úprava 

v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz diskriminace, stejně jako rovnost mužů 

a žen.  

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Předložený návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost a obranu státu. 
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Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv korupční riziko. S ohledem na to, že vyhláška 

upravuje náležitosti vyúčtování, které dodavatel elektřiny, plynu nebo tepelné energie zasílá 

ve stanovených termínech svým zákazníkům, navrhované změny de facto neumožňují vznik 

korupčního prostředí. Návrh vyhlášky proto nepředpokládá založení korupčních rizik ani 

jejich nárůst. 
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Zvláštní část 

 

Čl. I 

K bodu 1 

Dle definice uvedené v § 2 energetického zákona je odběratelem tepelné energie distributor 

tepelné energie nebo zákazník. Energetický regulační úřad tak rozšířil výčet subjektů majících 

oprávnění zvolit si rozsah zasílaného vyúčtování tak, aby toto oprávnění dopadalo též na 

držitele licence na rozvod tepelné energie, který má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné 

energie s výrobcem. 

 

K bodu 2, 4, 7, 8, 10, 13 a 14 

K písmenu c) 

Energetický regulační úřad považuje za nezbytné, aby na vyúčtování byla identifikována 

samotná smlouva, na jejímž základě dochází k realizaci dodávky energií, neboť právě 

smlouva je právním titulem pro realizaci sjednaných služeb a hrazení ceny, která je 

předmětem vyúčtování.  

Již v současné době se na vyúčtování uvádí identifikace dodavatele energie i odběrného místa, 

neexistuje tedy důvod, proč neuvádět rovněž identifikaci smlouvy. Všechny tyto údaje jsou 

pro zákazníka stejně podstatné a důležité. 

Návrh proto směřuje k tomu, aby smlouva byla na základě údajů uvedených na vyúčtování 

jednoznačně identifikovatelná. Za takové údaje považuje Energetický regulační úřad číslo 

smlouvy, datum jejího uzavření a uvedení doby, na kterou byla smlouva uzavřena. Subjekt 

provádějící vyúčtování samozřejmě může identifikovat smlouvu i prostřednictvím dalších 

údajů nad rámec tohoto příkladného výčtu. 

 

K písmenu d) 

Energetický regulační úřad zaznamenal v poslední době významný nárůst stížností zákazníků, 

jejichž podstata pramení zejména z neznalosti data zahájení dodávky příslušné komodity 

(elektřina, plyn).  

Datum zahájení dodávky energie je pro zákazníka klíčový údaj. V naprosté většině případů 

nastavení smluvních vztahů na trhu s energiemi je s datem zahájení dodávky spojena účinnost 

samotné smlouvy, na kterou je poté navázána doba, po kterou má být dodávka do odběrného 

místa zákazníka realizována, a způsob jejího ukončení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že datum zahájení dodávky je údaj, který se nesjednává 

ve smlouvě, jejímž předmětem je dodávka příslušné komodity, a pokud ano, jedná se o datum 

pouze orientační, který se může od skutečného zahájení dodávky podstatně lišit (v řádu 

několika dní, ale i několika měsíců), nemá zákazník reálně možnost datum zahájení ze znění 

uzavřené smlouvy zjistit, přestože se jedná o významný údaj o dodávce příslušné komodity 
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Energetický regulační úřad tedy považuje za nezbytné, aby tento zásadní údaj mohl zákazník 

zjistit alespoň z vyúčtování. 

 

K bodu 3, 6, 9, 12 a 16 

Z praxe Energetického regulačního úřadu dále vyplývá, že velmi zásadní problém mají 

zákazníci s určením data, ke kterému je možné projevit vůli ukončit bezplatně smluvní vztah 

se stávajícím dodavatelem a data, ke kterému takový smluvní vztah skončí, což úzce souvisí 

s požadavkem vytvořit na energetickém trhu takové prostředí, aby se každý zákazník mohl 

v rámci konkurenčního boje kvalifikovaně rozhodnout ohledně výběru svého dodavatele 

energií, čímž by mělo dojít k zajištění pozitivního vlivu na optimalizaci nákladů zákazníků, 

což bude mít vliv na zefektivnění celého trhu.  

V posledních letech však opakovaně docházelo k situacím, kdy zákazník měl vůli změnit 

dodavatele, kterou též projevil, nicméně neznal konkrétní datum ukončení smlouvy, neboť ten 

se odvíjel od faktického zahájení dodávky (a nebyl ze samotné smlouvy zjistitelný), tudíž 

požádal o změnu k jinému datu (řádově šlo o dny), přičemž mu tato změna nebyla umožněna, 

neboť v den, ke kterému měla změna proběhnout, byla evidována u operátora trhu účinná 

smlouva a změna tak byla v systému zamítnuta. V důsledku tohoto procesu pak následně 

došlo k automatické prolongaci (prodloužení) původní smlouvy, přičemž zákazník zjistil tyto 

skutečnosti následně až po nezdařeném procesu změny dodavatele a jen stěží s nimi mohl 

něco udělat.  

Energetický regulační úřad vedl v minulých letech kolem 20 správních řízení s výše uvedenou 

skutkovou podstatou a vyřídil cca 2 500 dotazů ohledně nejasnosti předmětných dat 

a považuje za naprosto nezbytné takovým situacím předcházet. 

Je proto více než nutné, aby tento údaj mohl zákazník zjistit alespoň z vyúčtování a mohl 

zabránit nepříznivým důsledkům automatického prodloužení smlouvy tehdy, když zákazník 

prodloužit smlouvu ve skutečnosti nechce.  

Energetický regulační úřadu tak na základě výše uvedených zkušeností vyhlášku doplnil 

o ustanovení, na základě kterého by subjekt vyhotovující vyúčtování byl povinen uvádět 

u smluv uzavřených na dobu určitou údaj o době, kdy je možné projevit vůli smlouvu 

bezplatně ukončit, byla-li taková náležitost ve smlouvě sjednána.  

 

K bodu 5, 11 a 15 

Legislativně technická změna. 

 

Čl. II 

K účinnosti 
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Datum účinnosti je stanoveno na 1. 10. 2017 tak, aby dodavatelé energií měli dostatečný 

časový prostor pro přenastavení svých informačních systémů podle vyhláškou požadovaných 

změn. 
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