
IV. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh vyhlášky o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné 
energie při společném měření odebraného množství tepelné 

energie  
 

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 

§ 5 a § 6 

§ 5 

Rozsah předávaných údajů  

 

(1)  V případě, že dodavatel tepelné energie 

instaloval 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 

měřidla pro měření dodávky tepelné energie pro 

vytápění určující měřenou veličinu v joulech nebo 

zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stejného 

typu a všechna uvedená zařízení používají stejnou 

metodu registrace, předává odběratel tepelné energie 

dodavateli tepelné energie údaje o započitatelné 

podlahové ploše objektů a o měřené spotřebě z těchto 

měřidel nebo  ze zařízení pro rozdělování nákladů na 

vytápění.  

 

(2) V případě, že dodavatel tepelné energie 

32012L27 Čl.10 odst. 1 

1. V případě, že koneční zákazníci nemají 
inteligentní měřiče uvedené ve směrnicích 
2009/72/ES a 2009/73/ES, členské státy do 31. 
prosince 2014 zajistí, aby informace o vyúčtování 
byly v souladu s bodem 1.1 přílohy VII přesné a 
založené na skutečné spotřebě, a to pro všechna 
odvětví, na která se tato směrnice vztahuje, včetně 
distributorů energie, provozovatelů distribučních 
soustav a maloobchodních prodejců energie, pokud 
je to technicky proveditelné a ekonomicky 
odůvodněné. 
  
Tuto povinnost lze splnit pomocí systému 

pravidelných vlastních odečtů prováděných 

konečnými zákazníky, kteří výsledky těchto odečtů 

ze svých měřičů sdělují dodavateli energie. Pouze v 

případě, že konečný zákazník neposkytne odečtené 

údaje z měřiče za dané zúčtovací období, je 

vyúčtování založeno na odhadu spotřeby či 

paušální sazbě. 
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Stránka 2 (celkem 3) 

instaloval 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 

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 jiného právního 

předpisu1), 

 

předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné 

energie údaje o podlahové ploše a o naměřené spotřebě 

z těchto měřidel. 

 

        (3) V  případech, které nespadají pod odstavec 1 

nebo 2, předává odběratel tepelné energie dodavateli 

tepelné energie údaje o velikosti započitatelné 

podlahové plochy a podlahové plochy objektů nebo části 

objektů. 

 

§ 6 

Termíny předávání údajů  

(1) V případě, že je vyúčtovacím obdobím 

                                                
1) § 7 odst. 4 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stránka 3 (celkem 3) 

kalendářní rok a posledním dnem vyúčtovacího období 

je 31. prosinec kalendářního roku, poskytuje odběratel 

tepelné energie údaje podle § 5 dodavateli tepelné 

energie nejpozději do 31. ledna následujícího 

kalendářního roku, pokud se nedohodnou jinak. 

 

(2) V případě, že je vyúčtovací období kratší než 

kalendářní rok, poskytuje odběratel tepelné energie 

údaje podle § 5 dodavateli tepelné energie nejpozději do 

15. dne měsíce následujícího po skončení vyúčtovacího 

období, pokud se nedohodnou jinak.  

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32012L27 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 
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