
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

             I. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad - RIA 

 

A. Důvod předložení 

A.1 Název 

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření 

odebraného množství tepelné energie  

A.2  Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností  

A.2.1  Identifikace problému a cílů, kterých má být dosaženo 

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon 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, a další související zákony, který byl schválen 13. května 

2015, upravoval také poskytování údajů od odběratele tepelné energie k dodavateli tepelné 

energie nutných k vyúčtování dodávek tepelné energie.  

Jedná se o úpravu ustanovení § 78 odst. 5 energetického zákona, které po novele příslušného 

zákona a s účinností od 1. ledna 2016 zní: 

„Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných 

míst povinen poskytnout dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel podle zákona 

o metrologii nebo údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje potřebné 

pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody.“. 

Dále se jedná o úpravu ustanovení § 98a odst. 1 písmeno g) energetického zákona, které zní: 

„rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze 

stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů 

na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé 

vody a způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného 

množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou 

zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají 

smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,“. 

Vyhláška tak naplňuje zmocňovací ustanovení podle § 98a odst. 1 písmeno g) energetického 

zákona. 
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A.2.2 Identifikace rizik spojených s nečinností  

V případě nevydání vyhlášky by nebyla stanovena pravidla pro rozdělování nákladů za 

dodávku tepelné energie pro vytápění při společném měření odebíraného množství tepelné 

energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou 

energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné 

energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů. 

B. Návrh variant řešení   

Varianta I. vydání nové vyhlášky: 

V současnosti upravuje způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném 

měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst 

vyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při 

společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více 

odběrných míst, která byla vydána k provedení zmocnění podle § 98a odst. 1 písm. g) 

energetického zákona.  

Současná vyhláška č. 366/2010 Sb. stanovuje pouze pravidla v případě dodávky tepelné energie 

pro přípravu teplé vody a nezohledňuje schválené a platné ustanovení v § 7 odst. 4 písm. g) 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, které zavádí povinnost instalace v případě 

bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování 

tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé 

vody přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle 

zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. 

V případě vydání nové vyhlášky bude úprava zpracována jednoduše a pro adresáta právní 

úpravy srozumitelně a přehledně. Vyhláška č. 366/2010 Sb. by byla zrušena.   

Varianta II. Novela vyhlášky č. 366/2010 Sb.: 

Právní úpravu stanovící pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie pro 

vytápění při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst 

nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části 

objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k 

dohodě o způsobu rozdělení nákladů, by bylo možné upravit v rámci novelizace vyhlášky č. 

366/2010 Sb., jelikož základ právní úpravy je již ve vyhlášce obsažen. Předkládaný návrh 

novely vyhlášky by však zasahoval do každého ustanovení vyhlášky č. 366/2010 Sb., navíc 

dochází k některým zásadním změnám právní úpravy.  Jsme proto přesvědčeni, že takto 

rozsáhlá změna překračuje možnosti novely právního předpisu a proto se přikláníme k variantě 

I a k vydání nové vyhlášky. 
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C. Dotčené subjekty  

Dotčenými subjekty, na které má navrhovaná úprava dopad, jsou  

 dodavatele tepelné energie. 

 odběratelé tepelné energie. 

D. Konzultace 

Konzultace ohledně způsobu řešení byly vedeny s  

 Teplárenské sdružení ČR jako zástupce dodavatelů tepelné energie,  

 zástupci odběratelů tepelné energie (Sdružení bytových družstev a společenství 

vlastníků ČR, z.s., Svaz českých a moravských bytových družstev, Občanské sdružení 

majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR a Družstevní marketingové sdružení) 

E. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 

Navrhovaná vyhláška nevyvolává, oproti stávající úpravě obsažené ve vyhlášce č. 366/2010 

Sb.,  žádné podstatné náklady. 

 

F. Návrh řešení 

 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Vzhledem k tomu, že by předkládaná právní úprava zasahovala do každého ustanovení 

vyhlášky č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při 

společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více 

odběrných míst, jsme přesvědčeni, že takto rozsáhlá změna přesahuje možnosti novely právního 

předpisu z hlediska účelnosti a přehlednosti právní úpravy. 

 Implementace a vynucování 

Kontrolu dodržování příslušných ustanovení energetického zákona provádí Energetický 

regulační úřad.  

 Přezkum účinnosti 

Přísluší jako gestorovi 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, a další související zákony, Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
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G. Kontakty a dotazy 

Odůvodnění zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

 

Jméno a příjmení:  Ing. Pavel Jirásek 

odbor elektroenergetiky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

e-mail:    jirasek@mpo.cz 

 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 

ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Návrh vyhlášky 

je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky.  

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 

vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního 

pořádku České republiky (dále jen "Listina"), a to konkrétně s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny, 

podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 

při zachování základních práv a svobod; 

Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje Smlouva o přistoupení České 

republiky k Evropské unii.  Návrh vyhlášky transponuje čl. 10 odst. 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 

2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. 

Předmětu úpravy návrhu vyhlášky se dotýkají tyto předpisy EU: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro 

vnitřní trh s elektřinou a zrušení směrnice č. 2003/54/ES a 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 

2003/55/ES. 
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Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou republikou: 

Návrhu vyhlášky se dotýká řízení o porušení smlouvy vedené proti České republice č. 

2014/0317. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně se směrnicí Evropského 

parlamentu a 2012/27//EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. 

října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. Předkládaný návrh vyhlášky lze hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 

 

III. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

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

dopady a dopady na životní prostředí 

Plnění předkládaného návrhu vyhlášky si nevyžádá nároky na státní rozpočet a ani nebude mít 

dopad na ostatní veřejné rozpočty.  

Z návrhu nevyplývají žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, ani dopady na rovnost mužů a žen. 

Návrh vyhlášky je vyvolán změnou zákona č. 458/2000 Sb. a z věcného pohledu jde o potřebu 

nutnosti nastavení pravidel pro rozdělování nákladů na tepelnou energii na vytápění  pro 

jednotlivé části objektů, které vznikly neuváženým způsobem  privatizace objektů po 

jednotlivých částech a vzniku několika právnických subjektů v jednom objektů, což 

nerespektovalo kolaudaci objektů, jejich stavebně technické řešení, realizovaná vnitřní 

technická zařízení budov.  

 

Toto rozdělení původního jednoho objektu na objekty dílčí bylo umožněno bez ohledu na 

fyzikálně technické principy celkového původního objektu a následnou úpravu vlastnictví 

jednotlivých částí objektu na budovu tvořené více objekty s různými vlastníky.  

 

Důsledek uvedeného právního rozdělování budovy na několik částí (objektů) je potom jedno 

odběrné místo tepelné energie s více odběrateli (např. za každý vchod budovy jeden). 

 

 

 

IV.  Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik tak, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, 

a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních 
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rizik), kterou uveřejnila na webové stránce www.korupce.cz Sekce pro koordinaci boje s 

korupcí Úřadu vlády České republiky. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik 

předkladatelem. Při zpracování návrhu vyhlášky zohlednil předkladatel kritérium omezení 

korupčních příležitostí při aplikaci nové vyhlášky. 

 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného 

omezit korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví energetický 

zákon. Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání 

dotčených subjektů, ani orgánu provádějícího kontrolu dodržování příslušných ustanovení 

energetického zákona (návrhem vyhlášky nedochází k zásahu do kompetencí Energetického 

regulačního úřadu). 

 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění 

kritéria definovaného 

v Metodice CIA 

ve vztahu k návrhu právního 

předpisu 

Poznámka či vysvětlení 

ke zhodnocení naplnění 

kritéria 

přiměřenost návrh předpisu nerozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné 

správy, 

předpis je přiměřený 

množině vztahů, které má 

upravovat 

z hlediska rozsahu úprav byl 

zvolen postup vydání nové 

vyhlášky upravující výše 

uvedenou problematiku 

efektivita návrh předpisu umožňuje 

kontrolovat a vynucovat 

dodržování stanovených 

povinností nezávislým 

regulátorem, kterým je 

Energetický regulační úřad 

 

předmětem návrhu předpisu 

nebyly úpravy, které by 

měly vliv na změnu 

možnosti kontrolovat nebo 

vynucovat dodržování 

stanovených povinností, 

respektive úpravy 

kompetencí Energetického 

regulačního úřadu 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

návrh předpisu nijak nově 

neupravuje odpovědnosti, 

tyto zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

návrh předpisu nemění 

možnosti obrany proti 

nesprávnému postupu 

orgánu veřejné správy, 

kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria 

není relevantní 

návrhem předpisu nedochází 

k rozšíření kontrolních 

mechanizmů, ty již existují a 

jsou funkčně zakotveny 
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2.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1  

Předmět úpravy je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 1 

písm. g) 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: 

K § 2 

 

Definují se základní pojmy, používané v dalším textu vyhlášky. Jedná se o definici pojmu 

měřená spotřeba a pojmu srovnatelná spotřeba tepelné energie pro vytápění a tepelné energie 

pro přípravu teplé vody. 

 

K § 3 

 

Tímto ustanovením se stanoví způsob dělení nákladů na dodávku tepelné energie. 

Ustanovení uvádí, že náklady na tepelnou energii pro vytápění a na tepelnou energii 

spotřebovanou na přípravu teplé vody do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů 

nebo částí objektů, které jsou zásobovány z jednoho odběrného místa, se rozdělí na složku 

základní a spotřební, přičemž základní složka činí u vytápění 40 %  a u teplé vody 30 % 

z celkových nákladů a spotřební složka činí u vytápění 60 % a u teplé vody 70 % nákladů na 

tepelnou energii. 

 

Důvod rozdílného nastavení uvedených poměrů pro náklady na tepelnou energii pro vytápění a 

nákladů na tepelnou energii spotřebovanou pro přípravu teplé vody je uvedení souladu této 

vyhlášky do souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a 

společnou přípravu teplé vody.  

Vyhláška č. 269/2015 Sb., která se používá pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii v rámci 

jednoho objektu (zúčtovací jednotky) stanovuje pro základní složku nákladů na vytápění v 

rozpětí 30 až 50 % a základní složku nákladů na poskytování teplé vody ve výši 30 %. V případě 

nákladů na vytápění, jde tedy o vymezení rozpětí, které může volit vlastník objektu, v případě 

nákladů na poskytování teplé vody je hodnota přesně stanovena ve výši 30 %, bez možnosti její 

volby. 

Návrh této předkládané vyhlášky, která využívá některé konstrukce vyhlášky č. 269/2015 Sb.  

se však vztahuje na několik odběratelů tepelné energie. Aby mohli být stanoveny jednotná 

pravidla v tomto případě pro rozdělování nákladů, je potřeba pevně stanovit hodnoty poměrů 

základní a spotřební složky nákladů a to jak pro nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na 

přípravu teplé vody, tak i pro náklady na tepelnou energii na vytápění, jelikož se právě jedná o 
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vyhlášku, která se používá když nedojde o dohodě mezi všemi odběrateli tepelné energie. 

Poměr základní složky nákladů na tepelnou energie spotřebovanou na přípravu teplé vody je v 

návrhu vyhlášky ve výši 30 % celkových nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na 

přípravu teplé vody, což je zcela identické s poměrem základní složky pro tyto náklady 

stanovení ve vyhlášce č. 269/2015 Sb.  

Poměr základní složky nákladů na tepelnou energie na vytápění je v návrhu vyhlášky ve výši 

40 % celkových nákladů na tepelnou energii na vytápění, což je prostřední hodnota poměru 

základní složky, kterou umožňuje vyhlášky č. 269/2015 Sb., kde je stanoveno rozpětí složky ve 

výši 30 až 50 %, které je zcela na volbě odběratele tepelné energie, kdy však tuto volbu pro 

případ předkládané vyhlášky nelze uplatnit.  

Základní složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na tepelnou energii 

spotřebovanou na přípravu teplé vody se rozdělí v případě vytápění podle započitatelné 

podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů a v případě teplé vody podle 

podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů. 

 

Dělení základní složky nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody podle 

počtu osob je v praxi v podstatě neproveditelné. Počet osob se neustále mění a navíc je tento 

údaj neprůkazný, protože ho ve skutečnosti nelze z pohledu dodavatele tepelné energie nijak 

ověřit. Přihlášení k trvalému pobytu nevypovídá o tom, kde se daná osoba ve skutečnosti 

převážně zdržuje. V neposlední řadě je potřeba upozornit, že družstvo nebo společenství 

vlastníků nemá žádnou povinnost zjišťovat, kolik osob se v daném objektu nachází a tuto 

povinnost jim nelze vyhláškou uložit. Pokud tedy nesledují počet osob z vlastní vůle, protože 

ho sami používají k rozúčtování (což nemusí), pak ho prostě mít nebudou a tudíž ani dodavateli 

tepelné energie nic nepředají. Podlahová plocha je z tohoto pohledu mnohem praktičtější a ve 

skutečnosti s ohledem na možný pobyt nenahlášených osob i spravedlivější.  

 

Spotřební složka nákladů na vytápění se rozděluje podle toho, jak jsou instalované měřiče 

tepelné energie nebo zařízení pro rozdělování nákladů u jednotlivých odběratelů tepelné 

energie. Spotřební složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění se tak rozdělí  

a) v poměru podle dodaných měřených spotřeb ze stanovených měřidel určující měřenou 

veličinu v joulech, jsou - li odběrateli tepelné energie instalována tyto měřidla ve 

všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo částech 

objektu, 

b) v poměru podle dodaných měřených spotřeb ze zařízení pro rozdělování nákladů na 

vytápění, nejsou - li odběrateli tepelné energie instalovány ve všech jednotlivých odběrných 

místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektu stanovená měřidla určující 

měřenou veličinu v joulech, ale jsou ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektů 

instalována u uživatelů bytů nebo nebytových prostor zařízení pro rozdělování nákladů na 

vytápění stejného typu,  
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c) podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí objektů, nejsou-li 

odběrateli tepelné energie instalovány ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech 

jednotlivých objektech nebo částech objektu stanovená měřidla určující měřenou veličinu 

v joulech a nejsou-li ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektů instalována u 

uživatelů bytů nebo nebytových prostor zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stejného 

typu, nebo nejsou-li tato zařízení vůbec instalovaná. 

 

Spotřební složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody se rozděluje 

opět podle toho, jak jsou instalované vodoměry na teplou vodu u jednotlivých odběratelů 

tepelné energie. 

Spotřební složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody se rozdělí  

a) v poměru podle dodaných měřených spotřeb z vodoměrů na teplou vodu, jsou-li odběrateli 

tepelné energie instalovány tyto vodoměry ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve 

všech jednotlivých objektech nebo částech objektu,  

b) podle srovnatelné spotřeby, nejsou-li odběrateli tepelné energie instalovány vodoměry na 

teplou vodu v odběrných místech nebo v objektech nebo částech objektu a v poměru podle 

dodaných měřených spotřeb z vodoměrů na teplou vodu, jsou-li odběrateli tepelné energie 

instalovány v odběrných místech nebo v objektech nebo částech objektu vodoměry na teplou 

vodu.   

Dále ustanovení řeší také rozdělování nákladů na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé 

vody do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo části objektů, které jsou 

zásobovány z jednoho odběrného místa, se rozdělí v poměru podle měřených spotřeb 

instalovaných vodoměrů na teplou vodu. Pokud nejsou vodoměry na teplou vodu odběrateli 

tepelné energie instalovány ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech 

jednotlivých objektech nebo částech objektu, rozdělí se náklady na pitnou vodu spotřebovanou 

na přípravu teplé vody podle písmene b), který řeší rozdělování spotřební složky u vytápění. 

 

K § 4 

Ustanovení upravuje postupy ve zvláštních případech, kterými jsou situace, kdy je změřené 

množství dodané teplé vody při její společné přípravě vyšší o více než 15 % než součet 

měřených spotřeb všech objektů napojených na společnou přípravnu teplé vody, a dále pokud 

není měřená spotřeba tepelné energie pro vytápění nebo měřená hodnota na přípravu teplé vody 

známa nebo došlo k podstatné změně parametrů jednotlivých objektů či části objektů. 

Uvedené ustanovení ošetřuje také případy, kdy nebyla-li měřená spotřeba za některé odběrné 

místo, objekt nebo části objektů některým z odběratelů tepelné energie dodána v termínu 

uvedeném v § 6 této vyhlášky, stanoví dodavatel tepelné energie tuto spotřebu jako 1,3 násobek 
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srovnatelné spotřeby a v případě vytápění také se zohledněním přepočtu na srovnatelné 

klimatické podmínky daného období . 

Princip je obsažený již v dosavadní vyhlášce č. 366/2010 Sb., kterou navrhovaná vyhláška 

nahradí. Podle § 3 odst. 5 písm. d) stanoví dodavatel spotřeby zúčtovacích jednotek jako 1,5 

násobek srovnatelné spotřeby, nebyla-li měřená spotřeba dodána ve smluveném termínu, nebo 

nebylo-li prokazatelně doloženo, že měřidla některých zúčtovacích jednotek splňují požadavek 

zákona o metrologii. Ze zkušeností z praxe vyplývá, že koeficient 1,3 je dostatečný pro účel, 

který se sleduje, tedy motivaci odběratelů k plnění povinnosti dodávat údaje o spotřebě i 

k zachování funkčního a spravedlivého mechanismu sloužícího k rozdělení nákladů. 

 

K § 5 

 

Stanovují se údaje, které má odběratel tepelné energie v příslušném termínu předávat dodavateli 

tepelné energie, aby mohla být provedeno vyúčtování dodané tepelné energie jednotlivých 

odběratelům tepelné energie.  

Jsou rozlišovány tři možné případy v závislosti na tom, jak jsou instalovány u odběratelů 

měřidla a podle toho jsou určeny předávané údaje.  

 

V případě, že je instalováno dodavatelem tepelné energie měřidlo pro měření dodávky tepelné 

energie pro vytápění v jednom odběrném místě, ze kterého jsou zásobovány tepelnou energií 

objekty nebo části objektů různých vlastníků a odběratelé tepelné energie instalují ve 

všech jednotlivých objektech nebo částech objektu svoje měřidla pro měření dodávky tepelné 

energie pro vytápění určující měřenou veličinu v joulech nebo zařízení pro rozdělování nákladů 

na vytápění stejného typu, předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie údaje 

o započitatelné podlahové ploše prostorů a o měřené spotřebě z těchto měřidel nebo ze zařízení 

pro rozdělování nákladů na vytápění.  

 

V případě, že je instalováno dodavatelem tepelné energie měřidlo pro měření dodávky tepelné 

energie pro přípravu teplé vody 

 

a) pro více odběrných míst a odběratelé tepelné energie instalovali ve všech  jednotlivých 

odběrných místech svoje vodoměry na teplou vodu nebo 

 

b) v jednom odběrném místě, ze kterého jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části 

objektů různých vlastníků a odběratelé tepelné energie instalovali ve všech jednotlivých 

objektech nebo částech objektu vodoměry na teplou vodu podle § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

 

předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie údaje o podlahové ploše a o 

naměřené spotřebě z těchto měřidel. 
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V ostatních případech předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie pouze údaje 

o velikosti započitatelné podlahové plochy a podlahové plochy objektů nebo části objektů. 

 

K § 6 

Stanovují se termíny předávání údajů odběratele tepelné energii dodavateli tepelné energie.  

V případě, že je vyúčtovacím obdobím kalendářní rok a posledním dnem vyúčtovacího období 

je 31. prosinec kalendářního roku, poskytuje odběratel tepelné energie údaje nejpozději do 31. 

ledna následujícího kalendářního roku, pokud se nedohodnou jinak.  

V případě, že je vyúčtovací období kratší než kalendářní rok, poskytuje odběratel tepelné 

energie údaje podle § 4 dodavateli tepelné energie nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, 

pokud se nedohodnou jinak. 

Termíny jsou nastaveny tak, aby byly v souladu s termíny v níže uvedených předpisech  

 vyhláškou č. 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování 

dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb  

 vyhláškou č. 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na 

tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi 

konečné spotřebitele  

 zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním 

plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  

 

K § 7 

Uvedené přechodné ustanovení vyhláška uvádí, že způsob rozdělování nákladů na tepelnou 

energii pro vytápění a na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody a její dodávku 

do všech odběrných míst nebo do jednotlivých objektů nebo částí objektů, které jsou 

zásobovány z jednoho odběrného místa, se použije poprvé za vyúčtovací období, které počíná 

dnem 1. ledna 2016. 

 

K § 8 

Uvedené ustanovení zrušuje vyhlášku č. 366/2010 Sb. o způsobu rozdělení nákladů za dodávku 

tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody 

pro více odběrných míst, se zrušuje. 

 

K § 9 

Navrhuje se účinnost dnem 1. ledna 2016. 
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