
1 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:             V. 
Část materiálu: 48301/15/32100/01000 

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

 
 
 
 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 17. října 
2015, s termínem dodání stanovisek do 23. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

ERÚ Zásadní připomínky  
1)  K § 3 a důvodové zprávě:  

V § 3 odst. (2) stanoví:  

„Základní složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění 

činí 40 % celkových nákladů na tepelnou energii na 

vytápění a základní složka nákladů na tepelnou energii 

spotřebovanou na přípravu teplé vody činí 30 % celkových 

nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu 

teplé vody, a uvedené základní složky se rozdělí 

v případě…“ 

V důvodové zprávě k § 3 je uvedeno: 

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 

Vysvětleno a akceptováno 
 
V důvodové zprávě opraven poměr základní složky nákladů na 
tepelnou energii pro vytápění tak, aby byl v souladu s ustanovení § 
3 odst. 2 vyhlášky. Poměr základní složky nákladů na tepelnou 
energii pro vytápění byl stanoven na základě diskuze a konzultace 
se zástupci odběratelů tepelné energie i se zástupci dodavatelů 
tepelné energie.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA53KEARK)



2 
 

odběrného místa, se rozdělí na složku základní a spotřební, 

přičemž základní složka činí 30 % a spotřební složka činí 70 

% nákladů na tepelnou energii. 

Požadujeme v důvodové zprávě upravit dělení základní a 

spotřební složky v souladu s vyhláškou 40 % a 60 % vs. 30 

% a 70 %. 

Odůvodnění: Odůvodnění § 3 neodpovídá znění vyhlášky. 

 Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Doporučující připomínky  

1) V § 2 písm. (c):  

Doporučujeme upravit první větu, nedává smysl (jsou tam 

špatné pády). 

Akceptováno 
 
Ustanovení upraveno dále dle připomínek MV a MF. 

HKČR Zásadní připomínky  

1. Připomínka k § 2 písm. a) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„a) měřenou spotřebou nebo registrací hodnota spotřeby nebo 
registrace tepelné energie stanovená jako rozdíl odečtených 
hodnot zjištěných na konci daného zúčtovacího období a na konci 
předchozího zúčtovacího období na měřidle podle zákona o 
metrologii nebo na zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,“. 

Odůvodnění: 

Zavedením pojmu, který má dvojí význam, ve kterém se v textu 

Akceptováno 
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vyhlášky používá, by došlo k nejasné aplikaci vyhlášky. Uvedená 
úprava pojmu vede v kombinaci s dalšími úpravami 
k jednoznačnému výkladu vyhlášky. 

2. Připomínka k § 2 písm. b) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„b) srovnatelnou spotřebou nebo registrací tepelné energie pro 
vytápění spotřeba nebo registrace tepelné energie pro vytápění 
odběratele tepelné energie stanovená dodavatelem tepelné 
energie podle poslední známé měřené spotřeby jednotlivých 
objektů nebo části objektů odběratele tepelné energie s ohledem 
na srovnatelné klimatické podmínky daného období; pokud není-li 
měřená spotřeba hodnota měřené spotřeby nebo registrace 
známa nebo došlo k podstatné změně parametrů jednotlivých 
objektů nebo části objektů, provede dodavatel tepelné energie 
odborný odhad spotřeby nebo registrace tepelné energie pro 
vytápění s ohledem na srovnatelné klimatické podmínky daného 
období,“. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k připomínce k § 2 písm. a), dále je potřeba 
použít pojem upravený v písmeni a) i na dalších místech, tedy i 
v písmeni b). 

Akceptováno s úpravou 
 
Na základě připomínky MF a MV přesunut text za středníkem do 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

3. Připomínka k § 2 písm. c) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„c) srovnatelnou spotřebou tepelné energie spotřebovanou na 
přípravu teplé vody spotřeba tepelné energie spotřebovanou na 
přípravu teplé vody pro odběratele tepelné energie stanovená 
dodavatelem tepelné energie podle poslední známé měřené 
spotřeby jednotlivých objektů nebo části objektů odběratele 

Akceptováno s úpravou 
 
Na základě připomínky MF a MV přesunut text za středníkem do 
ustanovení § 3 vyhlášky. 
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tepelné energie stanovená z průměru na 1 m2 podlahové plochy 
v měřených objektech nebo částech objektů; není-li pokud není 
měřená hodnota známa nebo došlo k podstatné změně parametrů 
jednotlivých objektů nebo části objektů, provede dodavatel tepelné 
energie odborný odhad spotřeby tepelné energie spotřebované na 
přípravu teplé vody.“. 

Odůvodnění: 

Odstranění nadbytečného slova z definice pojmu a legislativně 
technické úpravy. 

4. Připomínka k poznámce pod čarou 1 

Požadujeme znění poznámky upravit následovně: 

„1) Podlahová plocha a započitatelná podlahová plocha bytů a 
nebytových prostor stanovená podle vyhlášky Vyhláška č. 
269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou 
přípravu teplé vody pro dům.“. 

Odůvodnění: 

Podle legislativních pravidel by v poznámce pod čarou měl být 
jen odkaz na právní předpis. Navíc navržený text se vztahuje 
dohromady ke dvěma odlišným případům, což je matoucí. 

Akceptováno 

5. Připomínka k § 3 odst. 3 písm. b) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„b) v poměru podle dodaných měřených registrací 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 pokud není splněna podmínka podle písmena 

Akceptováno 
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a) a jsou-li ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektů 
instalována u uživatelů bytů nebo nebytových prostor zařízení pro 
rozdělování nákladů na vytápění1 stejného typu, která a všechna 
uvedená zařízení ve všech jednotlivých odběrných místech nebo ve 
všech jednotlivých objektech nebo částech objektu používají 
stejnou metodu stanovující hodnoty měřené registrace,“. 

Odůvodnění: 

Připomínka je spjata s připomínkou k § 2 písm. a), cílem je 
zajištění používání zavedených pojmů v § 2, dále je vedena 
snahou o zjednodušení, zpřesnění a větší přehlednost textu. 
Zavedení jednotného pojmu měřená spotřeba nečiní problém, 
protože v případě měření se používají stanovená měřidla, jak 
uvádí § 3 odst. 3 písm. a) a v případě registrace se používají 
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, jak uvádí písm. b). 

6. Připomínka k § 3 odst. 3 písm. c) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„c) podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů 
nebo částí objektů, nejsou-li odběrateli tepelné energie instalována 
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 uvedená zařízení ve všech jednotlivých 
odběrných místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo 
částech objektu nepoužívají stejnou metodu stanovující hodnotu 
měřené registrace, nebo nejsou-li tato zařízení vůbec instalovaná 
pokud nejsou splněny podmínky podle písmena a) nebo b).“. 

Odůvodnění: 

Jedná se shodně s připomínkou k § 3 odst. 3 písm. b) o snahu o 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA53KEARK)



6 
 

zpřehlednění a zjednodušení textu. 

7. Připomínka k § 3 odst. 4 písm. b) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„b) v poměru podle srovnatelné spotřeby tepelné energie na 
přípravu teplé vody v odběrných místech nebo v objektech nebo 
částech objektu, nejsou-li kde nejsou 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 v odběrných 
místech nebo v objektech nebo v částech objektu, jsou-li kde 
jsou odběrateli tepelné energie instalovány v odběrných místech 
nebo v objektech nebo částech objektu vodoměry na teplou vodu.“. 

Odůvodnění: 

Uvedení do souladu s pojmem zavedeným v § 2 a zpřehlednění a 
vyjasnění textu. 

Akceptováno 

8. Připomínka k § 3 odst. 6 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(6) Nebyla-li měřená spotřeba nebo registrace za některé odběrné 
místo, objekt nebo části objektů některým z odběratelů tepelné 
energie dodána v termínu uvedeném v § 5 této vyhlášky, stanoví 
dodavatel tepelné energie tuto spotřebu jako 1,3 násobek 
srovnatelné spotřeby nebo registrace tepelné energie pro 
vytápění nebo srovnatelné spotřeby tepelné energie na 
přípravu teplé vody.“. 

Odůvodnění: 

Rovněž tato připomínka směřuje k dosažení potřebného souladu 
textu vyhlášky a zavedenými pojmy v § 2. 

Akceptováno 
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9. Připomínka k § 4 odst. 1 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(1) V případě, že je instalováno dodavatelem 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 svoje 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 stanovující 
hodnotu měřené registrace, předává odběratel tepelné energie 
dodavateli tepelné energie údaje o započitatelné podlahové ploše 
prostorů a o měřené spotřebě z těchto měřidel nebo hodnotu 
registrace ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.“. 

Odůvodnění: 

Hlavním účelem připomínky je uvedení do souladu s pojmem v § 
2 a odstranění pojmu „měřená registrace“, který není nikde 
definován. Buď se jedná o měření, nebo o registraci. Dále jsou 
provedeny drobné legislativně technické úpravy a odstraněno 
nadbytečné slovo „svoje“. 

Akceptováno 

Doporučující připomínky  

1. Připomínka k názvu vyhlášky 

Doporučujeme zvolit název takto: „Vyhláška o způsobu dělení 
nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření 
odebraného množství tepelné energie“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Název vyhlášky by měl stručně shrnovat její obsah, nikoli 
popisovat celý předmět úpravy. 

2.  Připomínka k § 3 odst. 7 

Doporučujeme přemístit odstavec 7 před stávající odstavec 6. 

Odůvodnění: 

Logická návaznost textu jednotlivých odstavců. 

Akceptováno s úpravou 
 
Odstavec 6 a 7 přesunut pro přehlednost textu vyhlášky do nového 
§ 4, který se týká postupu ve zvláštních případech. 

3. Připomínka k § 4 odst. 2 písm. a) 

Doporučujeme upravit znění takto: 

„(2) V případě, že je instalováno dodavatelem dodavatel tepelné 
energie 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 svoje vodoměry na 
teplou vodu nebo“. 

Odůvodnění: 

V legislativních textech by mělo mít přednost používání činného 
rodu. Odstranění nadbytečného slova „svoje“. Technicky vzato 
nemusí být měřidla odběratelů, mohou být například pronajatá. 

Akceptováno 

4. Připomínka k § 4 odst. 3 

Doporučujeme upravit znění takto: 

„(3) V ostatních případech, které nespadají pod odstavec 1 nebo 2, 
předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie 
pouze údaje o velikosti započitatelné podlahové plochy a 
podlahové plochy objektů nebo části objektů.“. 

Akceptováno 
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Odůvodnění: 

Odstranění nadbytečných slov. 

Ministr pro 
lidská práva, 
rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

 

Zásadní připomínky Akceptováno 
1.  

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

v části E (Vyhodnocení nákladů a přínosů) říká, že vyhláška 

nevyvolá žádné náklady. Doporučujeme tak toto 

konstatování upravit a alternativně buď říci, že v dané 

oblasti nevyvolá žádné podstatnější náklady oproti 

současnému stavu anebo, že vyvolá pouze zanedbatelné 

náklady. 

 

2. 

Doporučujeme zpracování chybějícího zhodnocení 

korupčních rizik v souladu s Legislativními pravidly vlády čl. 

16 odst. 4 dle metodiky CIA zveřejněné 

na http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

temata/cia/metodika-CIA.pdf 

Akceptováno 

Úřad vlády 
České 
republiky 

Zásadní připomínky  

1.  

Po stránce formální: 

Vysvětlení 
 
V čl. 10 , odst. 1 směrnice 2012/27/EU je uvedeno: 
 
„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 
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Předkladatel podle našeho názoru nesplnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 

EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

V části odůvodnění týkající se hodnocení slučitelnosti 
předkladatel uvádí, že návrhu se pouze nepřímo a částečně 
dotýká 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. Žádná ustanovení navrhované vyhlášky 
nejsou vykázána jako implementační. Návrhem rušená 
vyhláška č. 366/2010 Sb. je ovšem ve svém § 3 
implementační vůči čl. 9, 10 a příloze VII bodu 1.1, 1.2 a 
1.3 směrnice 2012/27/EU. V zájmu zachování dosažené 
míry transpozice a vzhledem k obsahově shodné či 
podobné úpravě v předmětných článcích a příloze směrnice 
a v návrhu vyhlášky jsme přesvědčení, že navrhovaná 
vyhláška je částečně transpoziční vůči směrnici 
2012/27/EU. Požadujeme, aby se ke vztahu návrhu 
vyhlášky a směrnice 2012/27/EU (dále jen směrnice) 
předkladatel vyjádřil. 

Vyjasnění případné provazby navrhované vyhlášky a 
směrnice 2012/27/EU je nezbytné také z toho důvodu, že je 
proti České republice vedeno řízení o porušení smlouvy č. 
2014/0317 pro nedostatečnou transpozici této směrnice.  

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.“ 
 
Uvedená druhá část č. 1 bude vykázána jako částečně transpoziční 
vůči směrnici 2012/27/EU, jelikož zákazník (odběratel tepelné 
energie) provádí vlastní odečty a tyto odečty sděluje dodavateli 
tepelné energie.  
 

 

2. 

Po stránce materiální: 
Akceptováno 
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Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmětu úpravy návrhu vyhlášky se dotýkají tyto předpisy 
EU: 

 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, 

 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. 

 

Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou 

republikou: 

Návrhu vyhlášky se dotýká řízení o porušení smlouvy 
vedené proti České republice č. 2014/0317. 

Doporučující připomínky  

1. 

K § 4 návrhu: 

V kontextu výše uvedené připomínky se domníváme, že 
např. ustanovení § 4 je implementační vůči čl. 10 odst. 1 
směrnice 2012/27/EU. Právě článek 10 odst. 1 směrnice je 

Vysvětleno 
 
V čl. 10, odst. 1 směrnice 2012/27/EU je uvedeno: 
 
„V případě, že koneční zákazníci nemají inteligentní měřiče 
uvedené ve směrnicích 2009/72/ES a 2009/73/ES, členské státy do 
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v rámci řízení o porušení smlouvy Komisí vytýkán jako 
netransponovaný. Komise uvádí, že odstavec 1 je nezbytné 
transponovat bez ohledu na transpozici odstavce druhého, 
a tedy, že povinnost instalace inteligentních měřičů 
v souladu se směrnicemi 2009/72/ES a 2009/73/ES 
nestačí, neboť je třeba zavést informační povinnost ohledně 
vyúčtování odpovídajícího skutečné spotřebě také 
v případě dálkového vytápění, chlazení a teplé vody.  

Žádáme proto vyjasnění transpozičního charakteru 
ustanovení § 4 (a celé vyhlášky obecně) vůči směrnici 
2012/27/EU a případné vyjádření předkladatele ke 
zohlednění výtek Komise. 

Návrh vyhlášky se jeví jako slučitelný s právem EU, 
finální hodnocení slučitelnosti však bude provedeno po 
vyjádření předkladatele k transpozičnímu charakteru 
vyhlášky a případném podtržení implementačních 
ustanovení a doplnění rozdílové tabulky. 

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.“ 
 
Uvedená druhá část č. 1 bude vykázána jako částečně transpoziční 
vůči směrnici 2012/27/EU, jelikož zákazník (odběratel tepelné 
energie) provádí vlastní odečty a tyto odečty sděluje dodavateli 
tepelné energie.  

MF Zásadní připomínky  

1. 

Doporučujeme, aby byl přehodnocen název vyhlášky, který 

je neúnosně dlouhý a navíc obsahuje vedlejší větu. 

Domníváme se, že název „Vyhláška o způsobu dělení 

nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření 

odebraného množství tepelné energie“, popř. pouze 

„Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné 

energie“ jsou názvy dostatečně výstižné a doporučujeme 

Akceptováno 
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zvolit jeden z nich. 

2. 

Podle našeho názoru text v § 2 písm. b) a c) za středníkem 

není již vymezením pojmů, nýbrž se zde stanoví pravidlo 

pro odborný odhad za předem stanovených podmínek. 

Doporučujeme proto tu úpravu vyčlenit do samostatného 

paragrafu. 

Akceptováno 
 

3. 

Upozorňujme na rozpor mezi § 3 odst. 2, 3 a 4 návrhu, a 
odůvodněním k § 3. Odst. 2 stanoví, že základní složka 
nákladů na tepelnou energii pro vytápění činí 40 % 
celkových nákladů a na tepelnou energii spotřebovanou na 
přípravu teplé vody činí 30 % celkových nákladů, na rozdíl 
od zvláštní části Odůvodnění k § 3, kde je uvedeno, že 
základní složka činí 30 % nákladů na tepelnou energii pro 
vytápění i na tepelnou energii na přípravu teplé vody. Je 
nutné sjednotit výši základní a spotřební složky v návrhu 
vyhlášky a textu v Odůvodnění. 
 

K výši rozdělení nákladů na základní a spotřební složku 

poznamenáváme, že ve schválené vyhlášce č. 269/2015 

Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou 

přípravu teplé vody pro dům, která nabývá účinnosti k 1. 

lednu 2016, činí základní složka nákladů na vytápění v 

zúčtovací jednotce 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří 

Vysvětleno 
 
V odůvodění je doplněno důvod uvedení rozdílu mezi procentního 
poměru základní a spotřební složky u nákladů na tepelnou energii 
na vytápění a spotřebované na přípravu teplé vody. 
 
Důvod rozdílného nastavení uvedených poměrů pro náklady na 
tepelnou energii pro vytápění a nákladů na tepelnou energii 
spotřebovanou pro přípravu teplé vody je uvedení sloudu 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. 
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spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel 

služeb.  Protože obě vyhlášky, i navrhovaná vyhláška by 

měla být účinná od 1. ledna 2016, se zabývají stejným 

druhem energie a náklady za dodávku tepelné energie jsou 

oběma vyhláškami rozúčtovány odběratelům na různé 

úrovni, nechápeme, jaký důvod je, že ve schválené a 

navrhované vyhlášce je rozdělení na základní a spotřební 

složku odlišné, resp. proč zdůvodnění odlišnosti výše 

složek není obsahem zvláštní části Odůvodnění. 

 
Návrh této předkládané vyhlášky, která využívá některé konstrukce 
vyhlášky č. 269/2015 Sb.  se však vztahuje na několik odběratelů 
tepelné energie. Aby mohla být stanovena 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 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.  
 
Uvedený poměr nastavení základní složky nákladů na tepelnou 
energii na vytápění byla před meziresortním připomínkovým 
řízením prodiskutován s odběrateli tepelné energie. 
 
Akceptováno 
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V odůvodnění vyhlášky je toto zdůvodnění doplněno a zároveň 
jsou upraveny v odůvodnění poměry základní a spotřební složky 
nákladů na tepelnou energii na vytápění a spotřebované na 
přípravu teplé vody podle hodnot, které jsou uvedené v návrhu 
vyhlášky. 

4. 

K předkládací zprávě: Za slovy „v případě“ v poslední větě 
prvního odstavce chybí „jestliže“  nebo  obdobná. 
 
K odůvodnění: V bodu A.2.1 druhý odstavec má být 
„s účinností od 1. ledna 2016“.  

 
V § 3 odst. 2 doporučujeme nahradit slova „ vody, a 
uvedené“ slovy „vody. Uvedené“.  
 
V § 3 odst. 3 písm. a): „tyto měřidla“ nahradit slovy „tato 
měřidla“. 
 
V § 3 odst. 3 písm. b): slovo „instalovány“ nahradit slovem 
„instalována“. 
 
V § 3 odst. 4 doporučujeme vložit čárku za slova 
„odběrného místa“.  
 
V § 3 odst. 5 je třeba nahradit slovo „písmene“ slovem 
„písm.“.  
 
Upozorňujme, že tak, jak je navrhována poznámka pod 
čarou č. 1, nelze poznámku pod čarou formulovat. Slova 
„Podlahová plocha a započitatelná podlahová plocha bytů a 
nebytových prostor stanovená podle vyhlášky“ je třeba 
nahradit slovem „Vyhláška“. Současně upozorňujeme, že 
odkaz na poznámku pod čarou v textu je třeba doplnit 
půlkulatou závorkou. 

 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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V § 4 odst. 1 slovo „prostorů“ nahradit slovem „objektů". 
 
 
 
 
 
 
 
V § 4 doporučujeme úvodní část odstavce 2 formulovat 
takto: 
 
„(2) Odběratel tepelné energie předává dodavateli tepelné 
energie údaje o podlahové ploše a o naměřené spotřebě v 
případě, že je instalováno dodavatelem tepelné energie 
měřidlo pro měření dodávky tepelné energie pro přípravu 
teplé vody“. 
 
Závěrečnou část odstavce 2 (text za písmenem b)) vypustit. 
V případě přijetí této připomínky je třeba na konci textu 
písmene b) nahradit čárku tečkou.  
 
V písmenu a) tohoto odstavce vložit čárku za slova „teplou 
vodu“. 
 

V odstavci 4 vypustit slovo „ostatních“ a slova „nespadají 

pod odstavec“ nahradit slovy „nejsou stanoveny v odstavci“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
Navrženou úpravu ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky nelze provést, 
jelikož na odstavec 2 navazuje následně odstavec 3, který uvádí 
rozsah předávaných údajů v případě, že jde o situaci uvedenou 
v bodech a) a b) v odstavci 2 a tedy, že jsou instalovány vodoměry 
na teplou vodu.  V případě provedené úpravy podle návrhu by 
nebylo zřejmé, jaké údaje (podle odstavec 3) v případě přípravy 
teplé vody jsou předávány.  
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno s úpravou 
 
Pravděpodobně je myšlen odstavec 3, ze kterého bylo vypuštěno 
slovo „ostatních“. Slova „nespadají pod odstavec“ považuje 
v kontextu celého § za vhodné zachovat. 

MMR Zásadní připomínky  
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1. 

Požadujeme v nadpisu (názvu) a v celém normativním textu 

návrhu vyhlášky výraz „tepelná energie“ nahradit výrazem „teplo“, 

neboť výraz „tepelná energie“ je technicky nesprávně užívaný 

termín a nově přijímané předpisy již obsahují výraz „teplo“. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), kde ve 
zmocnění k provedené této vyhlášky se používá text „tepelná 
energie“. 
 
Uvádíme ustanovení § 98a odst. 1 písm. g) zákona: 
 
g) 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. 
 
Dále uvádíme, že celý zákon č. 458/2000 Sb., používá pojem 
tepelná energie nikoli pojem teplo. 

2. 

K § 2 písm. a) 

 

     Požadujeme slova „tepelné energie stanovená jako rozdíl 

odečtených hodnot zjištěných na konci daného zúčtovacího 

období a na konci předchozího“ nahradit slovy „tepla stanovená 

 
 
 
 
Akceptováno 
 
Úprava definice „měřené spotřeby“ podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. 
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jako rozdíl odečtených hodnot zjištěných na konci a na začátku 

daného“. 

 

     K registraci tepla se doposud používají indikátory vytápění 

pracující na principu odparu kapaliny. Jejich odečet se nezjišťuje 

vůči hodnotě zjištěné na konci předchozího zúčtovacího období, 

protože indikátory vytápění se pro každé zúčtovací období 

(zpravidla 1 rok) vyměňují a rozdíl odečtu se počítá od počáteční 

hodnoty stupnice indikátoru. 

ve znění „tepelná energie stanovená jako rozdíl odečtených 

hodnot zjištěných na konci a na začátku daného“. 

 
 
Vysvětleno 
 
K používání pojmu „tepelná energie“ - Jedná se o prováděcí 
vyhlášku k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), kde ve zmocnění 
k provedené této vyhlášky se používá text „tepelná energie“. 
 
Uvádíme ustanovení § 98a odst. 1 písm. g) zákona: 
 
g) 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, 
 
Dále uvádíme, že celý zákon č. 458/2000 Sb., používá pojem 
tepelná energie nikoli pojem teplo. 

MSP Zásadní připomínky  
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1. 

K § 3 odst. 2 

Ustanovení § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky stanoví, že základní 

složka nákladů na tepelnou energii pro vytápění činí 40% 

celkových nákladů na tepelnou energii na vytápění.  

 

Vedle předkládaného návrhu vyhlášky existuje vyhláška č. 

269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a 

společnou přípravu teplé vody pro dům, která v ustanovení  

§ 3 odst. 1 stanoví, že základní složka nákladů na vytápění 

činí 30% až 50% a zbytek nákladů tvoří spotřební složku, 

přičemž výši základní složky určí poskytovatel služeb. 

 

Máme za to, že by měl být zajištěn soulad těchto dvou 

vyhlášek, resp., že by neměl existovat rozdíl při stanovení 

základní složky nákladů na tepelnou energii pro vytápění. 

 

S ohledem na výše uvedené doporučujeme, aby předkladatel 

odlišnou procentní výši nákladů  

na tepelnou energii na vytápění upravil, případně ji řádně 

odůvodnil.   

Vysvětleno 
 
V odůvodění je doplněno důvod uvedení rozdílu mezi procentního 
poměru základní a spotřební složky u nákladů na tepelnou energii 
na vytápění a spotřebované na přípravu teplé vody. 
 
Důvod rozdílného nastavení uvedených poměrů pro náklady na 
tepelnou energii pro vytápění a nákladů na tepelnou energii 
spotřebovanou pro přípravu teplé vody je uvedení sloudu 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 vyhlášku, která se používá když nedojde o dohodě mezi 
všemi odběrateli tepelné energie. 
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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.  
 
Uvedený poměr nastavení základní složky nákladů na tepelnou 
energii na vytápění byla před meziresortním připomínkovým řízení 
prodiskutována s odběrateli tepelné energie. 
 
V odůvodnění vyhlášky je toto zdůvodnění uvedené výše doplněno 
a zároveň jsou upraveny v odůvodnění poměry základní a 
spotřební složky nákladů na tepelnou energii na vytápění a 
spotřebované na přípravu teplé vody podle hodnot, které jsou 
uvedené v návrhu vyhlášky. 

2. 

K § 3 odst. 2 písm. b) 

Dotčené ustanovení návrhu vyhlášky stanoví, že základní 

složka nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na 

přípravu teplé vody se rozdělí podle podlahové plochy 

jednotlivých objektů nebo částí objektů. Máme za to, že pro 

stanovení základní složky spotřebované tepelné energie na 

Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s poskytováním plnění 
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a 
s prováděcí vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na 
vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. 
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přípravu teplé vody není podlahová plocha vhodným 

kritériem, neboť dostatečně nereflektuje faktický stav. 

S ohledem na co největší individualizaci nákladů pro danou 

spotřebu se jako nejvhodnější kritérium jeví počet osob. 

 

S ohledem na výše uvedené požadujeme, aby předkladatel 

rozdělení základní složky nákladů  

na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody 

navázal na počet osob. 

K určení základní složky pro teplou vodu: 
 
Dělení 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.  
 
Všechna připomínková místa s tímto způsobem rozdělování 
základní složky nákladů na teplou vodu souhlasili a způsob 
rozdělování byl projednání před meziresortním připomínkovým 
řízením se zástupci odběratelů tepelné energie i dodavatelů 
tepelné energie. 

3. 

K absenci přechodných ustanovení 

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k vyúčtování za 

dodávku tepelné energie během prvního kvartálu 

následujícího roku, měl by předmětný návrh tuto situaci 

zohlednit a v přechodných ustanoveních stanovit, že při 

poskytování potřebných údajů dodavateli za rok 2015, se 

použije stávající právní úprava; případně by předmětný 

Akceptováno 
 
Na základě uvedené připomínky bylo do návrhu zákona doplněno 
přechodné ustanovení v následujícím znění: 
 

§ 7 

Přechodné ustanovení 
 
Ustanovení této vyhlášky se použije poprvé pro dělení nákladů na 
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návrh měl stanovit, že tato vyhláška se poprvé použije až na 

údaje naměřené za rok 2016. 
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 za vyúčtovací 
období, které počíná dnem 1. ledna 2016. 

MV Doporučující připomínky  

1. 

K odůvodnění: 

Odůvodnění navrhované vyhlášky, zejména jeho 
obecnou část obsahující i závěrečnou zprávu o hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad, pokládáme za 
nedostačující. Je zde jen nejasně popsáno, jaké věcné 
změny navrhovaná vyhlášky oproti stávající vyhlášce 
č. 366/2010 Sb. přinese a tyto změny již vůbec nejsou 
analyzovány z hlediska jejich dopadů. Popisované varianty 
řešení se zaměřují na legislativně technickou otázku, zda 
přistoupit k novelizaci citované stávající vyhlášky či ji 
nahradit novým právním předpisem. To je dle našeho 
mínění problematika zcela marginální, předkladatel se měl 
naopak zaměřit na přínosy a možné negativní dopady pro 
adresáty právní normy, kterou zpracovává.  Například 
snížení násobku srovnatelné spotřeby započítávaného 
odběrateli, který nedodal požadované údaje, je odůvodněno 
pouze tím, že ze zkušeností z praxe vyplývá, že nižší 
koeficient je dostatečný. Kapitola III. obecné části 
odůvodnění nese dlouhý nadpis naznačující, že by v ní měl 
být popsán předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy … na podnikatelské prostředí 
…“. Vyhodnocení takových dopadů, stejně jako dopadů na 
zákazníky (odběratele tepelné energie), však v této kapitole 
absentuje. 

Doporučujeme proto odůvodnění návrhu dopracovat 

Akceptováno 
 
V důvodové zprávě doplněno: 
 
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). 
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a důsledně se přitom věnovat právě efektům na adresáty 
regulace.    

2. 

K názvu vyhlášky: 
Název vyhlášky je dle našeho názoru příliš dlouhý a 

komplikovaný, čímž je v rozporu s požadavkem na 
stručnost a výstižnost vyjádřeným v čl. 30 odst. 1 větě třetí 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme jej proto 
přepracovat či alespoň doplnit o zkrácený název.  

Akceptováno 

3. 

K § 2: 

1. Nepovažujeme za vhodné, aby byly definovány 
pojmy v podobě „měřená spotřeba nebo registrace“ 
či „srovnatelná spotřeba nebo registrace tepelné 
energie pro vytápění“ v písm. a) a b). Definice by 
měly být jednoznačné, s čímž je použité pojetí, které 
spojuje definice dvou pojmů v jednu, v rozporu. 
Ostatně v textu vyhlášky se používá slovní spojení 
„měřená registrace“, přičemž nelze říci, tato podoba 
z výše uvedené definice bez pochybností vyplývá. 
Doporučujeme proto oba pojmy vymezit 
v samostatných definicích. 

2. Je třeba přepracovat i písm. b) a c), v nichž dochází 
k nežádoucímu spojení definice pojmů a stanovení 
normy (pravidla chování), která se tohoto pojmu 
týká. V obou případech jde o část za středníkem 
hovořící o odborném odhadu spotřeby provedeném 
dodavatelem tepelné energie. 

 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 

4.  
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K § 3 odst. 2: 

1. Navržená konstrukce ustanovení je nevhodná, 
neboť neurčuje dostatečně, jak má být rozdělení 
provedeno. Odkaz na jiný právní předpis doplněný 
poznámkou pod čarou je totiž nenormativní – viz čl. 
45 odst. 5 a čl. 47 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zároveň upozorňujeme, že text poznámky pod 
čarou č. 1 je v rozporu s čl. 47 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 

 
Vysvětleno 
 
Považuje konstrukci ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky za zřejmou. 
Příslušné ustanovení stanovuje jakým způsobem bude rozdělena 
základní složka nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů 
na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé vody. 
V případě, že jde o náklady na tepelnou energii na vytápění, pak se 
základní složky rozdělí na jednotlivé odběratele v poměru velikosti 
započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů nebo částí 
objektů. Konstrukce jak se stanovena započitatelná podlahová 
plocha je uvedena ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. a tuto konstrukci 
stanovení není potřeba a ani není vhodné, zde znovu „opisovat“. 
Obdobným způsobem je provedeno také rozdělení základní složky 
nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na přípravu teplé 
vody, kde je využit „parametr“ podlahové plochy, které se stanoví 
opět způsobem podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. 
 
Uvedená konstrukce vyhlášky byla před meziresortním 
připomínkovým řízení prodiskutována jak s dodavateli tepelné 
energie, tak s odběrateli tepelné energie. 
 
 
Akceptováno 

5. 

K § 5 odst. 2: 
Doporučujeme text ustanovení zpřesnit, aby byla 

zcela jednoznačné, o jaký „následující měsíc“ má jít. 

Akceptováno 
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MZE Doporučující připomínky  

1. 

K návrhu vyhlášky 

V případě odkazů na poznámky pod čarou doporučujeme 

doplnit poloviční kulatou závorku. 

Akceptováno 

2. 

K návrhu vyhlášky 

K § 2 písm. c): 

Doporučujeme slovo „m2“ nahradit slovem „m2“. 

Akceptováno 

3. 

K odůvodnění 

Obecně: 

Do odůvodnění doporučujeme doplnit vysvětlení, z jakého 

důvodu je   v § 3 návrhu vyhlášky použit rozdílný procentní 

poměr základní  a spotřební složky nákladů na tepelnou 

energii pro vytápění a tepelnou energii spotřebovanou pro 

přípravu teplé vody. 

Vysvětleno 
 
V odůvodění je doplněno důvod uvedení rozdílu mezi procentního 
poměru základní a spotřební složky u nákladů na tepelnou energii 
na vytápění a spotřebované na přípravu teplé vody. 
 
Důvod rozdílného nastavení uvedených poměrů pro náklady na 
tepelnou energii pro vytápění a nákladů na tepelnou energii 
spotřebovanou pro přípravu teplé vody je uvedení sloudu 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)  
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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 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.  
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Uvedený poměr nastavení základní složky nákladů na tepelnou 
energii na vytápění byla před meziresortním připomínkovým řízení 
prodiskutována s odběrateli tepelné energie. 
 

4. 

K odůvodnění 

K bodu C. první odrážka: 

Doporučujeme nahradit slovo „dodavatele" slovem 

"dodavatelé". 

Akceptováno 

5. 

K předkládací zprávě 

K prvnímu odstavci k větě poslední: 

Doporučujeme v tomto odstavci nahradit větu poslední 

větou ve znění: "Zároveň je třeba uvést informaci, že 

uvedená vyhláška se uplatní pouze  v případě, kdy nedojde 

k dohodě o způsobu rozdělení nákladů". 

Akceptováno 

6. 

K předkládací zprávě 

K poslednímu odstavci k větě první: 

Doporučujeme slovo "dodavatele" nahradit slovem 

Akceptováno 
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"dodavatelé". 

7. 

K předkládací zprávě 

K poslednímu odstavci k větě druhé: 

Doporučujeme nahradit slova "Teplárenské sdružení ČR" 

slovy "Teplárenským sdružením ČR". 

Akceptováno 

SPČR Zásadní připomínky  

1. 

Připomínka k § 2 písm. a) 
 
a) měřenou spotřebou nebo registrací hodnota spotřeby nebo 
registrace tepelné energie stanovená jako rozdíl odečtených 
hodnot zjištěných na konci daného zúčtovacího období a na 
konci předchozího zúčtovacího období na měřidle podle zákona 
o metrologii nebo na zařízení pro rozdělování nákladů na 
vytápění, 
 

Odůvodnění: Zavedením pojmu, který má dvojí význam, ve kterém se 

v textu vyhlášky používá, by došlo k nejasné aplikaci vyhlášky. Uvedená 

úprava pojmu vede v kombinaci s dalšími úpravami k jednoznačnému 

výkladu vyhlášky. 

Akceptováno 

2. Akceptováno s úpravou 
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Připomínka k § 2 písm. b) 
 
b) srovnatelnou spotřebou nebo registrací tepelné energie pro 
vytápění spotřeba nebo registrace tepelné energie pro vytápění 
odběratele tepelné energie stanovená dodavatelem tepelné 
energie podle poslední známé měřené spotřeby jednotlivých 
objektů nebo části objektů odběratele tepelné energie 
s ohledem na srovnatelné klimatické podmínky daného období; 
pokud není-li měřená spotřeba hodnota měřené spotřeby nebo 
registrace známa nebo došlo k podstatné změně parametrů 
jednotlivých objektů nebo části objektů, provede dodavatel 
tepelné energie odborný odhad spotřeby nebo registrace 
tepelné energie pro vytápění s ohledem na srovnatelné 
klimatické podmínky daného období, 
 

Odůvodnění: Viz odůvodnění k připomínce k § 2 písm. a), dále je 

potřeba použít pojem upravený v písmeni a) i na dalších místech, tedy i 

v písmeni b). 

Na základě připomínky MF a MV přesunut text za středníkem do 
ustanovení § 3 vyhlášky. 

3. 

Připomínka k § 2 písm. c) 
 
c) srovnatelnou spotřebou tepelné energie spotřebovanou na 
přípravu teplé vody spotřeba tepelné energie spotřebovanou na 
přípravu teplé vody pro odběratele tepelné energie stanovená 
dodavatelem tepelné energie podle poslední známé měřené 
spotřeby jednotlivých objektů nebo části objektů odběratele 
tepelné energie stanovená z průměru na 1 m2 podlahové plochy 
v měřených objektech nebo částech objektů; není-li pokud není 
měřená hodnota známa nebo došlo k podstatné změně 
parametrů jednotlivých objektů nebo části objektů, provede 

Akceptováno s úpravou 
 
Na základě připomínky MF a MV přesunut text za středníkem do 
ustanovení § 3 vyhlášky. 
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dodavatel tepelné energie odborný odhad spotřeby tepelné 
energie spotřebované na přípravu teplé vody. 
 

Odůvodnění: Odstranění nadbytečného slova z definice pojmu a 

legislativně technické úpravy. 

4. 

Připomínka k poznámce pod čarou č. 1 

1) Podlahová plocha a započitatelná podlahová plocha bytů a 
nebytových prostor stanovená podle vyhlášky Vyhláška č. 
269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou 
přípravu teplé vody pro dům. 

Odůvodnění: Podle legislativních pravidel by v poznámce pod čarou 

měl být jen odkaz na právní předpis. Navíc navržený text se vztahuje 

dohromady ke dvěma odlišným případům, což je matoucí. 

Akceptováno 

5. 

Připomínka k § 3 odst. 3 písm. b) 

b) v poměru podle dodaných měřených registrací 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 pokud není splněna podmínka podle písmena 
a) a jsou-li ve všech jednotlivých objektech nebo částech objektů 
instalována u uživatelů bytů nebo nebytových prostor zařízení 
pro rozdělování nákladů na vytápění1 stejného typu, která a 
všechna uvedená zařízení ve všech jednotlivých odběrných 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA53KEARK)



31 
 

místech nebo ve všech jednotlivých objektech nebo částech 
objektu používají stejnou metodu stanovující hodnoty měřené 
registrace, 

Odůvodnění: Připomínka je spjata s připomínkou k § 2 písm. a), cílem je 

zajištění používání zavedených pojmů v § 2, dále je vedena snahou o 

zjednodušení, zpřesnění a větší přehlednost textu. Zavedení 

jednotného pojmu měřená spotřeba nečiní problém, protože v případě 

měření se používají stanovená měřidla, jak uvádí § 3 odst. 3 písm. a) a 

v případě registrace se používají zařízení pro rozdělování nákladů na 

vytápění, jak uvádí písm. b). 

6. 

Připomínka k § 3 odst. 3 písm. c) 

c) podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých objektů 
nebo částí objektů, nejsou-li odběrateli tepelné energie 
instalována 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 uvedená zařízení ve 
všech jednotlivých odběrných místech nebo ve všech 
jednotlivých objektech nebo částech objektu nepoužívají stejnou 
metodu stanovující hodnotu měřené registrace, nebo nejsou-li 
tato zařízení vůbec instalovaná pokud nejsou splněny podmínky 
podle písmena a) nebo b). 

Odůvodnění:  Jedná se shodně s připomínkou k § 3 odst. 3 písm. b) o 

snahu o zpřehlednění a zjednodušení textu. 

Akceptováno 
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7. 

Připomínka k § 3 odst. 4 písm. b) 

b) v poměru podle srovnatelné spotřeby tepelné energie na 
přípravu teplé vody v odběrných místech nebo v objektech 
nebo částech objektu, nejsou-li  kde nejsou 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 
v odběrných místech nebo v objektech nebo v částech objektu, 
jsou-li kde jsou odběrateli tepelné energie instalovány 
v odběrných místech nebo v objektech nebo částech objektu 
vodoměry na teplou vodu.   

Odůvodnění:  Uvedení do souladu s pojmem zavedeným v § 2 a 

zpřehlednění a vyjasnění textu. 

Akceptováno 

8. 

Připomínka k § 3 odst. 6 

(6) Nebyla-li měřená spotřeba nebo registrace za některé 
odběrné místo, objekt nebo části objektů některým z odběratelů 
tepelné energie dodána v termínu uvedeném v § 5 této vyhlášky, 
stanoví dodavatel tepelné energie tuto spotřebu jako 1,3 
násobek srovnatelné spotřeby nebo registrace tepelné energie 
pro vytápění nebo srovnatelné spotřeby tepelné energie na 
přípravu teplé vody. 
 

Odůvodnění:  Rovněž tato připomínka směřuje k dosažení potřebného 

souladu textu vyhlášky a zavedenými pojmy v § 2. 

Akceptováno 
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9. 

Připomínka k § 4 odst. 1 
 
(1) V případě, že je instalováno dodavatelem 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 svoje 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 stanovující hodnotu měřené registrace, 
předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie 
údaje o započitatelné podlahové ploše prostorů a o měřené 
spotřebě z těchto měřidel nebo hodnotu registrace ze zařízení 
pro rozdělování nákladů na vytápění.  
 

Odůvodnění:  Hlavním účelem připomínky je uvedení do souladu 

s pojmem v § 2 a odstranění pojmu „měřená registrace“, který není 

nikde definován. Buď se jedná o měření, nebo o registraci. Dále jsou 

provedeny drobné legislativně technické úpravy a odstraněno 

nadbytečné slovo „svoje“. 

Akceptováno 

Doporučující připomínky  

1. 

Připomínka k názvu vyhlášky 
Akceptováno 
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Doporučujeme název: Vyhláška o způsobu dělení nákladů za 
dodávku tepelné energie při společném měření odebraného 
množství tepelné energie. 
 
Odůvodnění:  Název vyhlášky by měl stručně shrnovat její obsah, 
nikoli popisovat celý předmět úpravy. 

2. 

Připomínka k § 3 odst. 7 

Doporučujeme přemístit odstavec 7 před stávající odstavec 6. 
  
Odůvodnění:  Logická návaznost textu jednotlivých odstavců. 

Akceptováno s úpravou 
 
Odstavec 6 a 7 přesunut pro přehlednost textu vyhlášky do nového 
§ 4, který se týká postupu ve zvláštních případech. 

3. 

Připomínka k § 4 odst. 2 písm. a) 
(2) V případě, že je instalováno dodavatelem dodavatel tepelné 
energie 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 svoje 
vodoměry na teplou vodu nebo 
 
Odůvodnění: V legislativních textech by mělo mít přednost 
používání činného rodu. Odstranění nadbytečného slova „svoje“. 
Technicky vzato nemusí být měřidla odběratelů, mohou být 
například pronajatá.    

Akceptováno 

4. 

Připomínka k § 4 odst. 3 
 (3) V ostatních případech, které nespadají pod odstavec 1 nebo 
2, předává odběratel tepelné energie dodavateli tepelné energie 

Akceptováno 
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pouze údaje o velikosti započitatelné podlahové plochy a 
podlahové plochy objektů nebo části objektů. 
 
Odůvodnění: Odstranění nadbytečných slov. 

 
 
V Praze dne 15. srpna 2017 
 
Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek       Podpis: ……………………………............. 
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