
III. 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících 

služeb v energetických odvětvích 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek 

a souvisejících služeb v energetických odvětvích. 

 

1.2. Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených 

s nečinností 

Klíčovým aspektem při poskytování dodávek energie zákazníkům je přístup 

k objektivním a transparentním údajům týkajícím se této dodávky. Vyhláška by měla 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 změně 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 nedostatečné. Cílem Energetického regulačního úřadu je 

doplnit vyúčtování tak, aby obsahovalo veškeré údaje související s dodávkou příslušné 

komodity, které zákazník není schopen zjistit jinak, případně je schopen je zjistit velmi 

obtížně, s důrazem na to, aby na druhé straně obchodníci nebyli nepřiměřeně zatěžováni. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění energetický 

zákon, a který v § 2 odst. 2 změnil definice některých pojmů pro odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství a teplárenství, používané v tehdy účinné vyhlášce č. 210/2011 Sb. V lednu roku 

2016 tak byla vydána nová vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících 

služeb v energetických odvětvích, která si kladla za cíl, mj. sjednotit pojmosloví 

s nadřazeným právním předpisem. 

Dalším cílem Energetického regulačního úřadu bylo zajistit odpovídající kvalitativní 

požadavky na doklad o vyúčtování při poskytování vyúčtování služeb napříč odvětvími 

elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v návaznosti na energetický zákon a dotčené 
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směrnice Evropského společenství upřesnění, k čemuž mělo přispět doplnění stávajících 

základních, resp. minimálních, standardů vyúčtování dodávky energie zákazníkovi, neboť 

vyúčtování má být vyhovující především potřebám zákazníků, kteří jej obdrží od povinných 

subjektů. Aby Energetický regulační úřad maximálně podpořil informovanost zákazníků, kteří 

nechtějí nebo nemohou procházet jednotlivé účtované položky, upravil ve vyhlášce 

zjednodušené přehledy vyúčtování, které obsahují zcela základní údaje o spotřebě 

a účtovaných částkách za zúčtovací období, které by měli být dostatečným podkladem 

k tomu, aby si zákazník vytvořil (bez vynaložení nějakého většího úsilí) základní představu 

o své spotřebě a zúčtování plateb. Pak už je jen na samotném zákazníkovi, zda mu postačí 

informace uvedené v přehledu nebo zda ho zajímají i další údaje, které jsou uvedeny 

ve vyúčtování dále. Tyto přehledy jsou zpracovány v přílohách č. 1 a č. 2 vyhlášky. 

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 výčet náležitostí vyúčtování je za současného právního stavu pro 

zákazníky stále nedostatečný. 

 

1.4. Identifikace dotčených skupin 

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby na území České republiky, které 

jsou: 

 držitelem licence na obchod s elektřinou, 

 držitelem licence na obchod s plynem, 

 držitelem licence na výrobu elektřiny, pokud dodávají elektřinu zákazníkům, 

 držitelem licence na výrobu plynu, pokud dodávají plyn zákazníkům, 

 držitelem licence na distribuci elektřiny, 

 držitelem licence na distribuci plynu, 

 držitelem licence na přenos elektřiny, 

 držitelem licence na přepravu plynu, 

 držitelem licence na výrobu tepelné energie, 

 držitelem licence na rozvod tepelné energie, 

 zákazníkem v oblasti elektroenergetiky, plynárenství nebo teplárenství. 

Materiál má neutrální dopad na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní menšiny a na rovnost mužů a žen. 

 

 1.5. Popis cílového stavu 

Cílem Energetického regulačního úřadu je zajistit odpovídající kvalitativní požadavky 

na vyúčtování zejména zvýšením přidané hodnoty pro zákazníka v podobě úplnosti, 

přehlednosti a transparentnosti údajů při poskytování vyúčtování služeb napříč odvětvími 

elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v návaznosti na energetický zákon a dotčené 

směrnice Evropského společenství. Vyúčtování by mělo dle názoru Energetického 

regulačního úřadu obsahovat takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá 

či potřebuje pro orientaci ve vlastní spotřebě energie, nákladech na ni vynaložených, 

pro informaci o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení 

a pro rozhodnutí o přijetí změn, vše tak, aby využití jím spotřebované energie bylo 

co nejúčinnější. 
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Účelem navrhovaných změn uvedených v předmětné vyhlášce je upřesnění a doplnění 

stávajících základních, resp. minimálních, standardů vyúčtování dodávky energie 

zákazníkovi, o náležitosti, které byli na základě praxe Energetického regulačního úřadu 

vyhodnoceny jako absentující.  

Předložený návrh vyhlášky tak obsahově vychází z vyhlášky stávající, tedy z požadavků 

evropských směrnic třetího (liberalizačního) energetického balíčku a požadavků stávajícího 

energetického zákona,  přičemž reaguje na informační nerovnováhu na energetickém trhu. Při 

tvorbě předkládaného návrhu vyhlášky Energetický regulační úřad vycházel zejména z užití 

principu proporcionality, jinými slovy do vyúčtování doplnil 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 

doplnění právě dokladu o vyúčtování dodávek energií.  

 Právní rámec navrhované právní úpravy je dán jednak zmocněním Energetického 

regulačního úřadu v ustanovení § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona, dle kterého 

Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování 

dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice 

a souvisejících služeb v plynárenství, ale rovněž právními předpisy na úrovni Evropského 

společenství, z nichž Energetický regulační úřad při přípravě návrhu vyhlášky v mezích 

zmocnění energetického zákona vycházel.  

 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Rizika spojená s nečinností jsou popsána níže u jednotlivých posuzovaných oblastí. 

Nejvýznamnějším rizikem při zachování stávající právní úpravy je případný nesoulad 

stávající vyhlášky č. 70/2016 Sb., se zákonnou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2016. 
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 2. Návrh variant řešení 

2.1. Popis jednotlivých variant řešení 

 Základní varianty řešení v procesu hodnocení dopadů regulace vycházely 

z obsahových náležitostí, které doplnily vyhlášku č. 70/2016 Sb. o nové nezbytné údaje, 

kterými jsou identifikace smlouvy, na základě které je vyúčtování provedeno, datum zahájení 

dodávky do doběrného místa zákazníka a datum ukončení smlouvy, pokud je smlouva 

uzavřena na dobu určitou, a vymezení doby, ve které je zákazník oprávněn učinit projev vůle 

směřující k bezplatnému ukončení smlouvy, je-li sjednána. Ostatní obsahové náležitosti 

vyúčtování dodávky energie, tj. výčet konkrétních údajů, které jsou mj. potřebné pro 

následnou kontrolu vyúčtování ze strany zákazníka, lhůty pro vystavení vyúčtování 

a podmínky jeho poskytování zákazníkovi zůstaly nezměněny. 

 Jedním z hlavních důvodů pro přijetí nové právní úpravy je podpora zákazníka 

(odběratele) a usnadnění jeho postavení ve vztahu k dodavateli, zejména pak poskytnutí 

transparentních, spolehlivých a pravdivých informací o dodávce tak, aby zákazník mohl sám 

svoji spotřebu energie regulovat a mohl přijímat opatření na podporu energetické účinnosti 

v jeho odběrných místech. Současně by takto poskytované informace měly být srozumitelné, 

jednoduše pochopitelné a přehledné.  

 

2.1.1. Varianta I – „nulová varianta“ - zachování současné právní úpravy 

uvedené ve vyhlášce č. 70/2016 Sb.  

Energetický zákon v § 98a odst. 2 písm. j) stanoví, že Energetický regulační úřad 

stanoví vyhláškou rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo 

tepelné energie a souvisejících služeb.  

Energetický regulační úřad vydal v minulosti v souladu s tímto zmocněním vyhlášku 

č. 70/2016 Sb. 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 výčet náležitostí vyúčtování je za současného 

právního stavu pro zákazníky stále nedostatečný. Mezi zákazníky a jejich dodavateli za 

současného právního stavu dochází na energetickém trhu k informační nerovnováze, neboť se 

dodavatelé neodůvodněně brání sdělování informací týkajících se dodávky příslušné energie.  

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

skutkovou podstatou a vyřídil cca 2 500 dotazů ohledně nejasnosti dat týkajících se dodávky 

energie a považuje za naprosto nezbytné takovým situacím předcházet. 

 

2.1.2. Varianta II – příprava nové vyhlášky o vyúčtování dodávek elektřiny, 

plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 

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. 

Ad 1. 

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. 

Ad. 2 

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 

Energetický regulační úřad tedy považuje za nezbytné, aby tento zásadní údaj mohl zákazník 

zjistit alespoň z vyúčtování. 

Ad. 3 

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 
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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.  

 

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.  

 

2.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant 

2.2.1. Varianta I – „nulová varianta“ - zachování současné právní úpravy 

uvedené ve vyhlášce č. 70/2016 Sb.  

 Ve variantě I. by nevznikly žádné nové přímé náklady na plnění povinností.   

Stávající vyhláška č. 70/2016 Sb. vydaná v minulosti Energetickým regulačním 

úřadem není nadále zcela vyhovující, protože postrádá některá ustanovení, jejichž absence 

přispívá k informační nerovnováze mezi zákazníky a odběrateli na energetickém trhu. Tato 

varianta je pouhým zachováním stávajícího právního stavu a na základě praktických 
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zkušeností vyplývajících z každodenní komunikace specializovaných útvarů Energetického 

regulačního úřadu lze tvrdit, že je tento právní stav nevyhovující.  

 

2.2.2. Varianta II – příprava nové vyhlášky o vyúčtování dodávek elektřiny, 

plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 

 Varianta II. může přinést nové přímé náklady povinným subjektům, které jsou však 

již v současné době svým zákazníkům povinny vystavovat vyúčtování za poskytované služby 

dle stávající vyhlášky č. 70/2016 Sb. V případě změny právní úpravy jim tedy nevznikne 

povinnost vystavovat a zasílat vyúčtování jako zcela nová povinnost, pouze se tato povinnost 

rozšíří a povinné subjekty tak budou muset přenastavit již dnes využívané informační systémy 

tak, aby vyhověly novým požadavkům. Úprava znění některých ustanovení vyhlášky tak 

vyvolá na straně dotčených účastníků trhu jednorázové náklady na úpravy zákaznických 

a fakturačních informačních systémů. Náklady budou nuceni vynaložit především obchodníci 

s elektřinou a plynem, dále výrobci elektřiny, plynu a tepelné energie a provozovatelé 

distribučních soustav. Lze předpokládat, že uvedené subjekty tyto jednorázové náklady 

částečně promítnou do cen poskytovaných služeb pro své zákazníky. V konečném důsledku 

se tedy náklady související s vydáním nové vyhlášky rozloží mezi subjekty, které vyúčtování 

vystavují, zákazníky a spotřebitele. Výši těchto nákladů nelze exaktně vyčíslit, protože 

se budou individuálně odvíjet od způsobu zajištění aktualizace informačních systémů 

u jednotlivých subjektů. Subjekty, které si aktualizaci systémů zajišťují vlastními silami, nebo 

za zajištění těchto služeb hradí stabilní paušální platby, nebudou prakticky nuceni vynaložit 

zvýšené náklady. Je však nutno zdůraznit, že předložená vyhláška pouze dílčím způsobem 

doplňuje vyúčtování, které je již v současnosti zákazníkům zasíláno, pouze o tři nové 

náležitosti, které přímo či nepřímo vyplývají ze smlouvy o dodávce, nebo z dodávky samotné 

a tyto informace by se tak již měly v zákaznických systémech dotčených subjektů nacházet. 

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. Náklady na provedení tohoto 

jednorázového úkonu by tak měly být pro subjekty, které řádně vedou informace o smlouvách 

uzavřených se zákazníky, pouze minimální. 

Mezi ovlivněné subjekty lze počítat obchodníky s elektřinou nebo plynem, výrobce 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie, kteří energie prodávají přímo zákazníkům, 

provozovatele distribučních soustav, provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 

přepravní soustavy. 

Obchodníci s energiemi obvykle nabízejí jak elektřinu, tak plyn, avšak existují i takové 

subjekty, které nabízejí pouze jednu z komodit. Vyčíslení přesného počtu dotčených subjektů 

komplikuje také fakt, že ne všichni držitelé licence na obchod s elektřinou nebo plynem nebo 

na výrobu tepelné energie jsou aktivní a vystavují vyúčtování. Na základě aktuální situace na 

trhu s energiemi však lze předpokládat, že se změny dotknou celkem cca 150 obchodníků 

s elektřinou nebo plynem a cca 200 výrobců tepelné energie. 

U držitelů licence na distribuci elektřiny nebo plynu je situace obdobná a ne všechny 

vydané licence jsou aktivně využívány. Část provozovatelů distribučních soustav se také 

zabývá jak provozem elektrizačních tak i plynárenských soustav. Odhadujeme, že navrhované 

změny vyhlášky se dotknou cca 350 subjektů provozujících distribuční soustavy. 

Změny budou mít vliv také na provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 

přepravní soustavy, kteří mají na území ČR výlučné licence. Jedná se tedy o 2 subjekty. 

Vyhláška bude mít dopad na veškerá vyúčtování elektřiny a plynu (a to jak 

na vyúčtování na základě smluv o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu, tak 
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na základě smluv o dodávce elektřiny nebo plynu). Změny by tak měly přinést pozitivní 

dopad na cca 4,8 mil. provozovatelů odběrných míst elektřiny a cca 2,8 mil. provozovatelů 

odběrných míst plynu, neboť v důsledku uplatnění varianty II. dojde k doplnění důležitých 

údajů nutných pro kvalifikované rozhodnutí zákazníka. 

Varianta II., která počítá s vydáním prováděcího právního předpisu, je způsobilá 

k zajištění řešení identifikovaného problému. 

2.3. Návrh řešení  

  2.3.1. Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Z porovnávaných variant řešení byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta II., 

která počítá s novelou stávající vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 

v energetických odvětvích, do které budou zapracovány výše uvedené náležitosti. Všechny 

důvody, které vedly k výběru varianty II., jsou podrobně popsány výše. 

 

  2.3.2. Implementace, vynutitelnost a přezkum 

Správním orgánem, který je odpovědný za realizaci zmocnění a začlenění navrhované 

vyhlášky do právního řádu České republiky, je Energetický regulační úřad. Implementace 

nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Úřadu, ani na ostatní veřejné rozpočty. 

 Skupiny dotčené navrhovanou právní úpravou budou povinny přijmout Energetickým 

regulačním úřadem navržený a vyhláškou stanovený rozsah údajů poskytovaných v rámci 

vyúčtování dodávek a ve světle těchto změn upravit své vnitřní informační systémy. Tyto 

změny však nebudou významné, tudíž Energetický regulační úřad nepředpokládá, 

že by navržená právní úprava přinesla jakoukoliv komplikaci pro účastníky trhu. 

 Výkon dozoru v energetických odvětvích, tudíž i výkon dozoru nad plněním 

povinností vyplývajících z předkládaného návrhu vyhlášky, má dle § 18 energetického zákona 

pravomoc vykovávat Energetický regulační úřad, který je následně též oprávněný vést pro 

porušení zákonem stanovených povinností (které jsou zpřesněny prováděcími právními 

předpisy) správní řízení a udělovat přiměřené sankce. 

 

 2.3.3. Konzultace a zdroje dat 

 Dne 11. dubna 2017 byl návrh vyhlášky publikován na webových stránkách, aby mohl 

být podroben veřejnému konzultačního procesu. V rámci konzultačního procesu bylo 

vzneseno celkem 48 připomínek, zejména ze strany společností ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ 

Prodej s.r.o., ČEZ Teplárenská, a.s., Pražská energetika, a.s., Innogy Energie, s.r.o., 

Teplárenské sdružení ČR, Pražská plynárenská, a.s., BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., 

Centropol energy, a.s., EP ENERGY TRADING, a.s., Český plynárenský svaz, Dobrá 

energie, s.r.o. a CORASTA s.r.o. 

Připomínky byly vesměs opakující se. Výše uvedené společnosti budou vázány 

přijatou právní úpravou a bude se na ně vztahovat povinnost přenastavit interní systémy 

ve světle předloženého návrhu vyhlášky, logicky se tak připomínky týkali nesouhlasu 

s povinností rozšířit vyúčtování o předmětné náležitosti, vždy za tu část, která je pro příslušný 

subjekt relevantní.  Odůvodnění zaslaných připomínek však nebylo nikterak přesvědčivé, 

neboť při respektování principu proporcionality stále převažuje zájem na úplné, správné 

a transparentní informování zákazníků ohledně dodávky příslušné energie.  
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Další opakující se připomínka se týkala rámce zákonného zmocnění. Úřad se 

samozřejmě před zasláním návrhu vyhlášky do konzultačního procesu zabýval mj. též 

rozsahem zmocnění stanoveným energetickým zákonem. Na základě příslušného ustanovení 

§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou 

„rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie 

a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství“. V tomto 

ohledu je nutné zdůraznit, že dotčené změny vyhlášky jsou Úřadem navrhovány v příslušné 

podobě právě proto, aby nejen splnily účel, ale především naplňovaly veškeré požadavky pro 

tvorbu prováděcích právních předpisů, včetně rozsahu zmocnění. 

Další připomínky se v zásadě týkaly dílčích úprav nad rámec novelizačních bodů.  

Veškeré připomínky vznesené v rámci veřejného konzultačního procesu, které nebyly 

Energetickým regulačním úřadem akceptovány, byly v rámci vypořádání řádně zdůvodněny. 
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3. Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů 

 

 Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky 

a dotazy je: 

 

Mgr. Eva Dlouhá 

Energetický regulační úřad 

Sekce legislativně správní / Oddělení legislativně právní 

tel. 564 578 764 

e-mail: eva.dlouha@eru.cz 
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