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§ 6 a § 10 

§ 6 

Náležitosti vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících 

služeb v elektroenergetice zákazníkovi, jehož odběrné 

elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí 

(1) ČÁST A vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice obsahuje 

 identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo 
výrobce elektřiny uváděné na obchodních listinách 

podle občanského zákoníku 1), 

 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě 

název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a 
bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další 

identifikační údaje zákazníka, 

 informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, 
mimořádné nebo opravné, 

 vymezení vyúčtovacího období datem prvního a 

posledního dne vyúčtovacího období, 

 celkové množství elektřiny dodané do odběrného 
místa nebo do odběrných míst zákazníka za 

vyúčtovací období, 

 výši celkové fakturované částky za celkové množství 
dodané elektřiny a souvisejících služeb s daní z 

přidané hodnoty a bez této daně, 

 celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za 
vyúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy 

sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky 

32012L0027 Příloha č. VII 
 

1.2. Minimální informace obsažené ve vyúčtování  

 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 
měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace:  

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie;  

b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka 

se spotřebou za stejné období předchozího roku, nejlépe v 

grafické podobě;  

c) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, 

energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně adres 

internetových stránek, u nichž jsou dostupné informace o 

opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, srovnávací 

profily konečných uživatelů a objektivní technické údaje o 

energetických spotřebičích.  

Členské státy kromě toho v případech, kdy je to možné a 

přínosné, zajistí, aby koneční zákazníci měli ve svých 

vyúčtováních, smlouvách, transakcích a stvrzenkách na 

distribučních místech k dispozici v jasné a pochopitelné 

podobě srovnání s průměrným normalizovaným nebo 

referenčním konečným zákazníkem stejné uživatelské 

kategorie. 
 

1.3. Poradenství týkající se energetické účinnosti 

doprovázející vyúčtování a další informace pro konečné 

zákazníky  

 

Při zasílání smluv a změn ve smlouvách a ve vyúčtování, 
které zákazníci dostávají, nebo na internetových stránkách 

určených jednotlivým zákazníkům informují distributoři 
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elektřiny, 

 výši přeplatku nebo nedoplatku za vyúčtovací období, 

 datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob 

jeho úhrady, 

 kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou 

nebo kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na 

poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční 

soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, 
pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více 

odběrných míst, která jsou připojena k distribučním 

soustavám více provozovatelů distribučních soustav, 

 údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, 

případně podrobné a doprovodné části vyúčtování, 

pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v 
rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, 

 další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A 

vyúčtování daňovým dokladem podle zákona o dani z 

přidané hodnoty 2), 

 údaj o skutečnosti, zda je smlouva uzavřena na dobu 

určitou či neurčitou, a pro případ, že je smlouva 

uzavřena na dobu určitou, uvedení data nejbližšího 
možného ukončení smlouvy a uvedení data, do kdy 

může zákazník vyjádřit vůli ve smlouvě dále 

nepokračovat, 

 přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

tento přehled nemusí být uveden v případě, kdy je 

vyúčtování vystaveno za více než jedno odběrné 

místo. 

(2) ČÁST B vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo 

energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní 

prodejci energie své zákazníky jasně a srozumitelně o 
kontaktních údajích nezávislých středisek pro poskytování 

poradenství spotřebitelům, energetických agentur nebo 

podobných institucí, včetně jejich internetových adres, kde 

mohou získat poradenství ohledně dostupných opatření v 

zájmu energetické účinnosti, srovnávacích profilů pro jejich 

spotřebu energie a technických údajů o energetických 

spotřebičích, které mohou pomoci snížit spotřebu těchto 

spotřebičů. 
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 adresu a identifikační číselný kód odběrného místa 
nebo odběrných míst, 

 produkt obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a sazbu 

distribuce elektřiny, 

 rozpis plateb a cen za dodávku elektřiny a související 

služby v elektroenergetice v členění: 

1. celková platba za dodávku elektřiny a související 

služby v elektroenergetice, 

2. celková platba za dodávku silové elektřiny s 
uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny 

účtované za vyúčtovací období nebo s uvedením cen 

za jednotku dodané elektřiny účtovaných za část 

vyúčtovacího období, pokud během vyúčtovacího 
období došlo k její změně, a to s rozlišením podle 

tarifního časového pásma, 

3. celková platba za související služby, 

 rozpis plateb za jednotlivé související služby 

v elektroenergetice včetně jednotkové ceny těchto 
služeb účtované za vyúčtovací období nebo 

jednotkových cen účtovaných za část vyúčtovacího 

období, pokud během vyúčtovacího období došlo k 
její změně, v členění: 

1. platba za zajištění distribuce elektřiny s rozlišením podle 

tarifního časového pásma, 

2. platba za systémové služby, 

3. platba za činnosti operátora trhu, 

4. platba za složku ceny na podporu elektřiny z 

podporovaných zdrojů energie podle zákona 

o podporovaných zdrojích energie včetně způsobu 
jejího výpočtu, 
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 celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za 
vyúčtovací období a rozpis těchto záloh podle data 

úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy 
sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných 

míst se celková výše záloh za všechna odběrná místa 
neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, 

 celkové množství dodané elektřiny a u měření typu C 

údaj z měření k prvnímu dni vyúčtovacího období, k 
poslednímu dni vyúčtovacího období a k poslednímu 

dni kalendářního roku; není-li poslední den 

kalendářního roku prvním nebo posledním dnem 

vyúčtovacího období, stanoví se tento údaj jako údaj o 
spotřebě elektřiny k datu změny regulovaných cen 

elektřiny podle právního předpisu, který upravuje 

měření elektřiny 3), 

 způsob stanovení údaje z měření podle právního 

předpisu, který upravuje měření elektřiny 3), 

 jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před 
měřicím zařízením, 

 třídu typových diagramů dodávky přiřazenou dle 

vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou 

 množství elektřiny dodané do každého odběrného 
místa ve vyúčtovacím období a alespoň ve dvou 

bezprostředně předcházejících vyúčtovacích obdobích 

srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu 
spotřeby, pokud jsou takové údaje obchodníkovi 

s elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné 

prostřednictvím informačního systému operátora trhu 

nebo obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny 
zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu dodával; 
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informace o množství dodané elektřiny ve 
vyúčtovacích obdobích se poskytuje v takové podobě, 

která umožňuje jednoznačné srovnání spotřeby 

elektřiny. 

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb 

v elektroenergetice obsahuje informace o 

 původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na 

celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění: 

1. podíl elektřiny vyrobené z uhlí, 

2. podíl elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních, 

3. podíl elektřiny vyrobené ze zemního plynu, 

4. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících 

obnovitelné zdroje energie, 

5. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících 

druhotné energetické zdroje, 

6. podíl elektřiny z ostatních zdrojů, 

přičemž tyto podíly stanovené za předcházející kalendářní 

rok může převzít subjekt, který provádí vyúčtování, od 

operátora trhu, 

 veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech 

výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích 
CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené 

elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový 

veřejně dostupný zdroj, 

 způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky 
elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 

včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze 

reklamaci vyúčtování uplatnit, 

 právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a 

obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny 
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spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a 
souvisejících služeb v elektroenergetice nebo jejich 

vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů, 

kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy 

elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových 
stránek. 

§ 10 

Náležitosti vyúčtování dodávky plynu a souvisejících 

služeb v plynárenství zákazníkovi kategorie domácnost 

nebo kategorie maloodběratel 

(1) ČÁST A vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb 

v plynárenství obsahuje 

 identifikační údaje obchodníka s plynem nebo 
výrobce plynu uváděné na obchodních listinách podle 

občanského zákoníku 1), 

 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě 
název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu a 

bydliště nebo sídlo zákazníka, popřípadě další 

identifikační údaje zákazníka, 

 informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, 
mimořádné nebo opravné, 

 vymezení vyúčtovacího období datem prvního a 

posledního dne vyúčtovacího období, 

 celkové množství plynu dodaného do odběrného místa 

nebo do odběrných míst zákazníka za vyúčtovací 

období, 

 výši celkové fakturované částky za celkové množství 
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dodaného plynu a související služby v plynárenství s 
daní z přidané hodnoty a bez této daně, 

 celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za 

vyúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy 
sjednaná ve smlouvě o sdružených službách dodávky 

plynu, 

 výši přeplatku nebo nedoplatku za vyúčtovací období, 

 datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob 
jeho úhrady, 

 kontakt na zákaznickou linku obchodníka s plynem 

nebo kontakt na výrobce plynu a kontakt na 
poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční 

soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, 

pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi za více 
odběrných míst, která jsou připojena k distribučním 

soustavám více provozovatelů distribučních soustav, 

 údaje nezbytné pro přístup zákazníka k doprovodné, 

případně doprovodné a podrobné části vyúčtování, 
pokud je vyúčtování zákazníkovi poskytováno v 

rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, 

 další náležitosti daňového dokladu, je-li ČÁST A 
vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb 

v plynárenství daňovým dokladem podle zákona o 

dani z přidané hodnoty 2), 

 údaj o skutečnosti, zda je smlouva uzavřena na dobu 

určitou či neurčitou, a pro případ, že je smlouva 

uzavřena na dobu určitou, uvedení data nejbližšího 

možného ukončení smlouvy a uvedení data, do kdy 
může zákazník vyjádřit vůli ve smlouvě dále 

nepokračovat, 
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 přehled vyúčtování dle přílohy č. 2 k této vyhlášce, 
tento přehled nemusí být uveden v případě, kdy je 

vyúčtování vystaveno za více než jedno odběrné 

místo. 

(2) ČÁST B vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb 

v plynárenství obsahuje za každé odběrné místo  

 adresu a alfanumerický kód odběrného místa nebo 

odběrných míst, 

 produkt obchodníka s plynem, je-li sjednán, 

 hodnotu spotřeby plynu použitou pro zařazení 

odběrného místa zákazníka do odběrného pásma, 

 třídu typových diagramů dodávky přiřazenou podle 
vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem 

 rozpis plateb a cen za dodávku plynu a související 

služby v plynárenství v členění: 

1. celková platba za dodávku plynu a související služby 
v plynárenství,  

2. celková platba za dodávku plynu s uvedením ceny 

za energetickou jednotku dodaného plynu účtované 

za vyúčtovací období nebo s uvedením cen za 

jednotku dodaného plynu účtovaných za část 
vyúčtovacího období, pokud během vyúčtovacího 

období došlo k její změně, 

3. celková platba za související služby v plynárenství, 

 rozpis plateb za jednotlivé související služby 

v plynárenství včetně jednotkové sazby účtované za 
vyúčtovací období nebo jednotkových sazeb 

účtovaných za část vyúčtovacího období, pokud 

během vyúčtovacího období došlo k její změně, v 
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členění: 

1. platba za službu distribuční soustavy v plynárenství 

a její členění na platbu za odebraný plyn a platbu za 

stálý plat nebo kapacitní složku ceny, 

2. platba za činnosti operátora trhu, 

 celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za 
celkové množství dodaného plynu a související služby 

v plynárenství za vyúčtovací období a rozpis těchto 

záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je 
povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 

sdružených službách dodávky plynu; v případě 

vyúčtování za více odběrných míst se celková výše 

záloh za všechna odběrná místa neuvede, pokud o to 
zákazník výslovně požádá, 

 celkové množství dodaného plynu v energetických 

jednotkách včetně hodnoty spalného tepla 
a objemového přepočtového koeficientu a u měření 

typu C údaj z měření k prvnímu dni vyúčtovacího 

období, k poslednímu dni vyúčtovacího období a k 
poslednímu dni kalendářního roku; není-li poslední 

den kalendářního roku prvním nebo posledním dnem 

vyúčtovacího období, stanoví se údaj z měření 

rozpočtem spotřeby podle přiřazeného typového 
diagramu dodávky podle vyhlášky upravující pravidla 

trhu s plynem, pokud zákazník nezašle samoodečet 

provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle 
právního předpisu, který upravuje měření plynu 5), 

 způsob stanovení údaje z měření podle právního 

předpisu, který upravuje měření plynu 5), 

 množství plynu dodané do každého odběrného místa 
ve vyúčtovacím období a alespoň ve dvou 
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bezprostředně předcházejících vyúčtovacích obdobích 
srovnatelných z hlediska časového trvání a průběhu 

spotřeby, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s 

plynem nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím 
informačního systému operátora trhu nebo obchodník 

s plynem nebo výrobce plynu zákazníkovi v těchto 

obdobích plyn dodával; informace o množství 

dodaného plynu ve vyúčtovacích obdobích se 
poskytuje v takové podobě, která umožňuje 

jednoznačné srovnání spotřeby plynu. 

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb v 

plynárenství obsahuje informace o 

 způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky 

plynu a souvisejících služeb v plynárenství včetně 

údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci 

vyúčtování uplatnit, 

 právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a 

obchodníkem s plynem nebo výrobcem plynu spor ve 

věci týkající se dodávky plynu a souvisejících služeb 
v plynárenství nebo jejich vyúčtování, a způsobech 

řešení takových sporů, 

 kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy 
sídla včetně adresy elektronické podatelny, 

telefonního čísla a adresy webových stránek. 

§15 odst. 4 (4) Obchodník s elektřinou, obchodník s plynem, výrobce 

elektřiny, výrobce plynu, provozovatel distribuční soustavy, 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel přepravní 
soustavy poskytne zákazníkovi bezplatně mimořádné vyúčtování, 

pokud zákazník ukončil odběr elektřiny nebo plynu v odběrném 

místě nebo změnil obchodníka s elektřinou nebo obchodníka 

s plynem. 

32009L0072 

 

 
 

 

 

 

Čl. 3 odst. 5 

Členské státy zajistí, aby:  

a) v případě, že si zákazník přeje změnit dodavatele a 

dodržuje přitom podmínky smlouvy, byla tato změna 

provedena dotčeným dodavatelem, případně dotčenými 
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32009L0073 

 

 

dodavateli, ve lhůtě tří týdnů, a 

b) zákazníci byli oprávněni obdržet veškeré příslušné údaje o 

spotřebě. 

Členské státy zajistí, aby práva uvedená v písmenech a) a b) 

byla přiznána všem zákazníkům, a to bez diskriminace z 

hlediska nákladů, úsilí či času. 

Čl. 3 odst. 6 

Členské státy zajistí, aby:  

a) v případě, že si zákazník přeje změnit dodavatele, a dodrží 

přitom podmínky smlouvy, byla tato změna provedena 

dotčeným provozovatelem nebo dotčenými provozovateli ve 

lhůtě tří týdnů, a 

b) zákazníci byli oprávněni obdržet veškeré příslušné údaje o 
spotřebě. 

Členské státy zajistí, aby práva uvedená v bodech a) a b) 

prvního pododstavce byla přiznána všem zákazníkům, a to 

bez diskriminace z hlediska nákladů, úsilí či času. 

§ 6 odst. 3, § 7 
odst. 3 

(3) ČÁST C vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb 
v elektroenergetice obsahuje informace o 

 původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na 

celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění: 

1. podíl elektřiny vyrobené z uhlí, 

2. podíl elektřiny vyrobené v jaderných zařízeních, 

3. podíl elektřiny vyrobené ze zemního plynu, 

4. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících 

obnovitelné zdroje energie, 

5. podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících 

32009L0072 
 

Čl. 3 odst. 9 

Členské státy zajistí, aby dodavatelé elektřiny uváděli na 

fakturách a v současně zasílaných materiálech, jakož i v 

propagačních materiálech poskytovaných konečným 

spotřebitelům:  

a) podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě 

zdrojů energie užitých dodavatelem za předchozí rok 

srozumitelným způsobem, jenž na vnitrostátní úrovni umožní 

jednoznačné srovnání; 

b) alespoň odkaz na existující referenční zdroje, jako jsou 
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druhotné energetické zdroje, 

6. podíl elektřiny z ostatních zdrojů, 

přičemž tyto podíly stanovené za předcházející kalendářní 

rok může převzít subjekt, který provádí vyúčtování, od 

operátora trhu, 

 veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech 
výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích 

CO2 a radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené 

elektřiny, a to alespoň formou odkazu na takový 

veřejně dostupný zdroj, 

 způsobu uplatnění reklamace vyúčtování dodávky 

elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 

včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze 
reklamaci vyúčtování uplatnit, 

 právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a 

obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny 
spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a 

souvisejících služeb v elektroenergetice nebo jejich 

vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů, 

 kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy 

sídla včetně adresy elektronické podatelny, 

telefonního čísla a adresy webových stránek. 

 

internetové stránky, na nichž jsou veřejně dostupné 

informace o dopadech na životní prostředí, minimálně s údaji 
o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu pocházejícím z 

vyrobené elektřiny, které se týkají celkové skladby zdrojů 

energie užitých dodavatelem za předchozí rok; 

c) informace týkající se jejich práv a prostředků urovnávání 

sporů, které mají v případě sporu k dispozici. 

Pokud jde o první pododstavec písm. a) a b) ve vztahu 

k elektřině získané prostřednictvím výměny elektřiny nebo 

dovozu od podniku usazeného mimo Společenství, lze použít 

souhrnné číselné údaje poskytnuté při této výměně nebo 

hodnoty, které daný podnik poskytl za předchozí rok; 

Regulační orgán či jiný příslušný vnitrostátní orgán podnikne 
nezbytné kroky k tomu, aby zajistil, že informace uváděné 

dodavateli jejich zákazníkům podle tohoto článku jsou 

spolehlivé a jsou poskytovány způsobem umožňujícím 

jednoznačné srovnání na vnitrostátní úrovni. 

    

 

 

Číslo předpisu EU (CELEX 

číslo) 

Název předpisu EU 
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32009L0072 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 

2003/54/ES 

32009L0073 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení 

směrnice 2003/55/ES 

32012L0027 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 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 
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