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IV. 

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: 

Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického regulačního 

úřadu, pod č. j. 08924-2/2015-ERÚ dne 23. října 2015, s termínem dodání stanovisek do 16. listopadu 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících 

tabulkách v rozdělení na zásadní a doporučující připomínky. 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

ČNB 2015/116983/CNB/001 bez připomínek 

HK ČR 214/6000/2015 připomínky zásadní 

MD 339/2015-510-LV/2 bez připomínek 

MF MF-49179/2015/1903-5 připomínky zásadní a doporučující 

MK MK-S 14213/2015 OLP bez připomínek 

MMR 36892/2015-31 bez připomínek 

MO 2763/2015-1322 bez připomínek 

MPO MPO 50763/15/32100/01000 připomínky zásadní a doporučující 

MPSV 2015/64112-51 připomínka doporučující 

MSP 1026/2015-LO-SP bez připomínek 

MŠMT MSMT-42042/2015 bez připomínek 

MV MV-156672/LG-2015 bez připomínek 

MZD 63609/2015 bez připomínek 

MZE 57430/2015-MZE-12153 připomínka doporučující 

MZV 121669/2015-OLPK bez připomínek 

MŽP 74970/ENV/15 připomínky doporučující 

SP ČR GŘ/129/SHP/2015 připomínky zásadní 

TS ČR bez č. j. připomínka zásadní 

ÚVČR – KOM bez č. j. připomínky zásadní a doporučující 

ÚVČR – KML 18203/2015-OHR připomínky doporučující 

ÚVČR – RVV 18204/2015-OMP bez připomínek 

ÚVČR – VÚV 18206/2015-OPR bez připomínek 
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1. PŘIPOMÍNKY ZÁSADNÍ 

Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

HK ČR 

214/6000/2015 

Obecná připomínka 

Navrhujeme upravit ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) tak, aby bylo funkční a v souladu s 
podmínkami umožňujícími OTE setrvání v Association of Issuing Bodies (dále jen 
„AIB“) zároveň zajistilo využívání systému Evidence záruk původu, provozovaného 

OTE. V souvislosti s komplexností celé problematiky a přesahem do jiných právních 
předpisů doporučujeme ERÚ, aby byla v dané věci zřízena pracovní skupina pro 
eliminaci všech s návrhem spojených rizik. Navržený text úpravy vyhlášky je bez 
dalších úprav z pohledu praktického využití zcela nefunkční. 

Jsme si vědomi toho, že stávající způsob stanovení podílů jednotlivých zdrojů na 
celkové směsi paliv obchodníka není z pohledu setrvání OTE mezi členy AIB a 
zachování obchodování se zárukami původu přes registr OTE dostačující. Na druhou 
stranu nemůžeme souhlasit se stávajícím návrhem, kdy je ve vyhlášce pouze stroze 
uvedeno, že podíly jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv obchodníka může 
přebírat fakturující z informačního systému operátora trhu. Máme k tomu především 
následující důvody: 

 návrh vyhlášky vůbec neřeší metodiku stanovení individuálního palivového 

mixu jednotlivých dodavatelů a tím ani možnost dvojího započtení 1MWh do 
palivového mixu, 

 je potřeba zanalyzovat a právně podchytit odpovědnost za správnost palivového 

mixu; podmínky, za kterých bude OTE palivový mix poskytovat; transparentní způsob 
stanovení palivového mixu obchodníka apod., 

 předpokládaný návrh OTE, jak je nám znám, počítá s tím, že palivový mix bude 

mít pouze 3 složky – obnovitelné, jaderné a fosilní zdroje, nikoliv stávajících 6 složek 
uvedených v návrhu vyhlášky. 

Pro maximální využití systému a co nejpřesnější stanovení palivového mixu 
jednotlivých dodavatelů je z našeho pohledu také nutné, aby: 

1. Byly nastaveny ceny za transakce se zárukami původu na úrovni ostatních EU 

zemí a s ohledem na tržní ceny záruk původu (pokud tak nebude učiněno, bude systém 
evidence záruk původu, provozovaný OTE, využíván minimálně a setrvání OTE v 
AIB bude pouze formálního charakteru). 

2. V rámci povinného výkupu z obnovitelných zdrojů byly záruky původu 

vystavovány přímo na účet povinně vykupujícího. Případně, aby byl vykupující 
oprávněn žádat o vystavení záruky původu za výrobce, a to přímo na účet 
vykupujícího (bez nutnosti zřízení účtu v systému Evidence záruk původu pro 
jednotlivé výrobce). 

 
Reakce na vypořádání připomínky 
Po zhodnocení Vámi navrhované úpravy musíme bohužel konstatovat, že využití 
podílů jednotlivých směsí paliv od operátora trhu nebude ze strany obchodníků 

Neakceptováno. 

Ačkoliv chápeme záměr navrhovatele, v tomto rozsahu by již úprava byla nad rámec 
zmocnění k této vyhlášce. Práci se zárukami původu řeší vyhláška č. 440/2012 Sb., 
o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Dle zákona 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů, § 98a odst. 2 písm. j) rozsah, náležitosti 
a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících 
služeb nemůže Energetický regulační úřad stanovovat v této vyhlášce ceny a postup 
OTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Na základě této doplňující připomínky absolvoval ERÚ další jednání s OTE, kde OTE 
garantoval, že bude publikovat palivový mix v rozpadu na šest druhů. Současně jsme 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

s elektřinou i nadále využitelné. Návrh vyhlášky předepisuje rozdělení celkové směsi 
paliv obchodníka do celkem 6 druhů, avšak ze semináře OTE pořádaného dne 10. září 
2015 jednoznačně vyplynulo, že OTE je schopno doložit tzv. zbytkový spotřebitelský 
mix ČR rozdělený pouze do 3 palivových druhů (fosilní, jaderné, obnovitelné). Na 

základě této skutečnosti jsme přesvědčeni, že je potřeba upravit znění vyhlášky tak, 
aby došlo k souladu mezi požadavky uvedenými ve vyhlášce a možnostmi na straně 
OTE. Jinými slovy dovolujeme si nadále trvat na naší připomínce. 

 

Dále bychom uvítali, pokud by byla vydána metodika způsobu stanovení 
individuálního palivového mixu obchodníka.  

 

ochotni předložit HK ČR testovací výpočet OTE k této záležitosti.   

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 2 

Požadujeme do § 2 doplnit nový pojem „vyúčtovací období“, který zní: 

„vyúčtovacím obdobím období vymezené pravidelnými odečty měřicího zařízení 
v odběrném nebo předávacím místě“. 

V pojmech je vymezeno řádné a mimořádné vyúčtování s tím, že rozdíl mezi řádným 
a mimořádným vyúčtováním je pouze v tom, zda je vyúčtování provedeno v průběhu 
vyúčtovacího období nebo za celé vyúčtovací období, přičemž nikde není definováno, 
co je samotným vyúčtovacím obdobím. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
Chápeme záměr ve vyhlášce sjednotit terminologii pro všechna dotčená energetická 
odvětví, nicméně se domníváme, že zvolení pojmu „vyúčtovací období“, které bylo 
doposud použito pouze v části týkající se vyúčtování dodávek tepelné energie, není 
příliš vhodné. Pojem „vyúčtovací období“ není nikde definován a podle našeho názoru 
je použit výhradně v této vyhlášce. Doporučujeme sjednotit terminologii spíše pod 
pojmem „zúčtovací období“, který je použit jak v zákoně č. 458/2000 Sb. (dále jen 
EZ), tak v dalších obecně závazných právních předpisech, jako je např. zákon č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Neakceptováno. 

Vyhláška upravuje rozsah, náležitosti a termíny pro vyúčtování jak pro oblast 
elektroenergetiky a plynárenství, tak pro oblast teplárenství. Stejně tak, jako se liší 
regulace těchto energetických odvětví, je odlišný též přístup ke stanovení vyúčtovacího 
období. Délka vyúčtovacího období je stanovena v samotném textu vyhlášky, a sice v § 
15 pro oblast elektroenergetiky a plynárenství a v § 16 pro oblast teplárenství. 

 

 

 

Neakceptováno. 

Původní připomínka nesměřovala k zavedení pojmu „vyúčtovací období“ pro všechna 
energetická odvětví. HK ČR byl vznesen pouze požadavek doplnit do vyhlášky do § 2 
definici vyúčtovacího období. Tuto připomínku tak považujeme za vysvětlenou, neboť 

jsme v rámci vypořádání uvedli, že není žádoucí zavádět obecnou definici pro všechna 
tři energetická odvětví uvedená ve vyhlášce obecně v pojmech, protože je délka 
vyúčtovacího období stanovena zvlášť pro oblast elektroenergetiky a plynárenství v § 
15 a pro oblast teplárenství v § 16. 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 3 odst. 4 

Požadujeme v § 3 vypustit ustanovení odst. 4 bez náhrady. 

Jedná se o zcela nadbytečné ustanovení, jehož obsah bude platit, i když ho vyhláška 
vůbec obsahovat nebude. Obchodník se vždy při vyúčtování musí řídit i ostatními 
právními předpisy, např. zákonem o účetnictví. 

Neakceptováno. 

Toto ustanovení stanovuje možnost subjektům poskytujícím vyúčtování případně uvést 
i další náležitosti, se kterými vyhláška nepočítá. Může se však jednat též o náležitosti, 
které nejsou upraveny ani jiným právním předpisem a subjekt poskytující vyúčtování 
považuje za vhodné je pro své odběratele uvést. 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 6 odst. 1 písm. m) a k § 7, 10, 11 a 12, ve kterých je stejně tak 

uveden odst. 1 písm. m) 

Požadujeme upravit text ve výše uvedených paragrafech odst. 1 písm. m) následovně: 

„m) 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 

Neakceptováno. 

Navrhované ustanovení vychází z požadavků směrnic tzv. třetího energetického balíčku. 
Bod (50) preambule směrnice 2009/72/ES a bod (47) preambule směrnice 2009/73/ES, 
které členským státům ukládají zajistit, aby informace o nákladech na elektřinu/plyn 
byly spotřebitelům poskytovány v dostatečných časových intervalech tak, aby vytvářely 

pobídky k energetickým úsporám a umožnily zákazníkovi přímou zpětnou vazbu 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

ukončení smlouvy a uvedení data, do kdy může zákazník vyjádřit vůli ve smlouvě dále 
nepokračovat, a pro případ, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, uvedení délky 
výpovědní lhůty,“. 

Jsme přesvědčeni, že je potřeba v případě smlouvy na dobu neurčitou uvést délku 
výpovědní lhůty, čímž bude dostatečně zajištěna informovanost zákazníka ohledně 
možného ukončení smlouvy. Tento údaj je pro zákazníka důležitý, aby věděl, kdy 
musí konat s ohledem na jím požadovaný termín ukončení smlouvy. Jsme názoru, že 
tato změna povede ke skutečnému posílení zákaznických práv a možnosti bezpečné 
změny dodavatele. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
Výše citovaná ustanovení směrnic EU nemají vůbec žádnou spojitost s uváděním 
termínu ukončování smlouvy, jelikož se týkají povinnosti informovat zákazníka o 
spotřebě a cenách energií, aby se mohli aktivně věnovat energetické účinnosti. Tato 
ustanovení směrnic byla navíc již implementována energetickým zákonem, který je 
mimo jiné adekvátní právní předpis pro transpozici právních předpisu EU. 
 
Transponovat právní předpisy EU přímo do prováděcího právního aktu, tedy vyhlášky, 
která má za povinnost provádět zákon, není legislativně správný postup a je v rozporu 

s ústavním pořádkem ČR. 
 
Je snahou vždy doplnit pro zákazníka-spotřebitele informaci o délce a druhu 
smluvního vztahu a délku výpovědní doby. Důvodem je skutečnost, že v současné 
době dochází k mlžení stávajících dodavatelů ohledně termínu ukončení smlouvy, kdy 
zákazník/spotřebitel nemá žádnou možnost, jak si zjistit termín ukončení smlouvy 
s takto postupujícím dodavatelem.  

 

Dále jsme přesvědčeni, že je potřeba v případě smlouvy na dobu neurčitou uvést délku 
výpovědní doby, čímž bude zajištěna informovanost zákazníka ohledně možného 
ukončení smlouvy. Jsme názoru, že tato změna povede ke skutečnému posílení práv 
zákazníka jakožto spotřebitele a jeho možnosti bezpečné změny dodavatele.  

Navíc navrhované doplnění uvedených ustanovení je v plném souladu s principy 
stanovenými Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 
2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES. 

 
 

ohledně účinků investic do energetické účinnosti a vlivu změny svého chování. Článek 
3 odst. 5 směrnice 2009/72/ES a čl. 3 odst. 6 směrnice 2009/73/ES dále stanoví, že 
zákazník, který si přeje změnit dodavatele elektřiny/plynu, má právo obdržet veškeré 
příslušné údaje o spotřebě. Aby tak zákazník mohl v reakci na ceny energií stávajících 

dodavatelů činit nejen kvalifikovaná rozhodnutí ohledně případné změny dodavatele, ale 
též kroky vedoucí k účinné realizaci změny dodavatele, musí mít přehled o datech, ke 
kterým lze takové změny provádět, neboť tato data jsou zpravidla závislá na započetí 
dodávky do odběrného místa a nejsou tak zjistitelná ze smlouvy. Pokud jde o údaj o 
délce výpovědní lhůty, jedná se o náležitost sjednanou v rámci kontraktačního vztahu 
mezi dodavatelem a zákazníkem, která je výslovně uvedena ve smlouvě a průměrný 
zákazník je jistě schopen ze smlouvy tento údaj jednoduše zjistit. ERÚ tak nespatřuje 
v rámci zachování přehlednosti poskytovaných faktur důvod pro uvádění tohoto údaje 
na vyúčtování. 

 

Neakceptováno  

U této připomínky dle našeho názoru není HK ČR a ERÚ názorově v rozporu. Obě 

argumentace vycházejí z toho, že důvodem pro zavedení této právní úpravy je 
skutečnost, že v současné době dochází k mlžení stávajících dodavatelů ohledně termínu 
ukončení smlouvy, kdy zákazník nemá žádnou možnost, jak si zjistit termín ukončení 
smlouvy s takto postupujícím dodavatelem, neboť doba, na kterou je smlouva uzavřena, 
příp. doba, do které má být dodavateli oznámeno ukončení smlouvy, aby nedošlo k tzv. 
prolongaci, je závislá na faktickém započetí dodávky a tento údaj tak není zjistitelný ze 
smlouvy. Na základě této zkušenosti tak má ERÚ za nezbytné, aby byl na vyúčtování 
uváděn údaj, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou a pro případ, že je 

smlouva uzavřena na dobu určitou, uvedení data ukončení a data, do kdy může zákazník 
takovou vůli projevit, aby nedocházelo k situaci, kdy na základě neznalosti konkrétních 
datumů ze strany zákazníka a neochoty dodavatele je sdělit, nedocházelo k nemožnosti 
ukončit smluvní vztah, příp. k automatickému prodloužení o další rok a více. Pokud jde 
o smlouvu na dobu neurčitou, tu je možno vypovědět kdykoliv, přičemž délka 
výpovědní lhůty je výslovně stanovena ve smlouvě se zákazník ji tak může jednoduše 
zjistit. ERÚ tak nevidí důvod, proč by měl být tento údaj uváděn na vyúčtování. Naopak 
nepovažuje za vhodné na vyúčtování uvádět údaje sjednané explicitně ve smlouvě 
v rámci zachování jeho přehlednosti. 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 6 odst. 2 písm. e), § 7 odst. 2 písm. e), § 10 odst. 2 písm. g), § 11 
odst. 2 písm. f) a k § 12 odst. 2 písm. f)  

Požadujeme vypustit spojení: „v případě vyúčtování za více odběrných míst celkovou 
výši záloh za všechna odběrná místa,“. 

Akceptováno částečně. 

Znění uvedených ustanovení bylo upraveno pro zajištění jednoznačného výkladu. 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

Ustanovení bylo sice přeformulováno, nicméně stávající znění je zmatečné, 
navrhujeme proto úpravu ustanovení ve výše uvedeném smyslu. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
Vzhledem k tomu, že ve vypořádání není uvedené upravené znění, nejsme schopni se 
k návrhu vypořádání vyjádřit. Požadujeme uvedení upraveného znění, abychom se 
mohli vyjádřit. 

 

 

 

§ 6 odst. 2 písm. e) zní: 

 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, 

Tímto považujeme připomínku za vysvětlenou.  

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 9 odst. 1 

Požadujeme v § 9 přizpůsobit terminologii navrhované vyhlášky o vyúčtování 
dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích s terminologií 
navrhovaného znění vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která je v současné době 
také předmětem novely. Jedná se o rozdíl v užití pojmu „platba za službu distribuční 
soustavy“ a „platba za zajištění distribuce elektřiny“. 

Konkrétně požadujeme text písmene a) upravit následovně: 

„a) službu za zajištění distribuce elektřiny s rozpadem na její jednotlivé složky“ a 
současně vypustit ustanovení písmen e) a f) bez náhrady. 

Podle novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (zákon 
č. 131/2015 Sb.) obsahuje služba distribuční soustavy kromě zajišťování distribuce 

elektřiny také další služby související se zajištěním spolehlivého a bezpečného 
provozu distribuční soustavy. 

Dále podle navrhované vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou obsahuje cena služby 
distribuční soustavy následující složky: 

a) cena zajištění distribuce elektřiny, která je vícesložková, zahrnuje:  

1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc, resp. Kč/MW/měsíc pro odběratele na 
napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za příkon podle 
jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc pro 
odběratele na napěťové hladině nízkého napětí, 

2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, 

3. cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci pro odběr 
z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW, 

4. cena za nedodržení účiníku v Kč, 

5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy 

v Kč/MVArh, 

6. cena za překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW. 

Akceptováno částečně: 

 

a) zajištění distribuce elektřiny, s rozdělením na její jednotlivé složky a s rozlišením 
podle tarifního časového pásma. 

 

Písmena e) a f) budou vypuštěna bez náhrady. 
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b) cena za systémové služby v Kč/MWh, 

c) cena za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického 
regulačního úřadu v Kč/OM/měsíc, 

d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona 
o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc, resp. Kč/A/měsíc, resp. Kč/MWh. 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínky k § 12 odst. 2 písm. e) bod 2. 

Požadujeme znění bodu 2 upravit následovně: 

„platba za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za 
distribuovaný odebraný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny,“. 

Protože předmětný paragraf řeší náležitosti vyúčtování služby distribuční soustavy 
v plynárenství, pak by zde měl být použit pojem distribuovaný plyn, který z pohledu 

provozovatele distribuční soustavy lépe vystihuje podstatu konkrétní složky ceny za 
využití služby distribuční soustavy, kterou zákazník hradí. 

Akceptováno částečně. 

Znění bude upraveno takto: 

„platba za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za 
distribuovaný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny,“ 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 14 odst. 1 písm. c) 

Požadujeme ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vypustit a nahradit novým ustanovením 
v § 14 odst. 2 jakožto nové písmeno h), které zní: 

„h) adresu odběrného místa včetně čísla nebo označení.“. 

Adresa a číslo odběrného místa se uvádí pro každé odběrné místo včetně všech dalších 
údajů a tyto informace by měly být uvedeny v podrobné části vyúčtování, tj. v § 14 

odst. 2. U odběratelů s velkým počtem odběrných míst by se jednalo 
o několikastránkový seznam. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
Odlišný přístup v teplárenství oproti elektroenergetice a plynárenství není relevantním 
argument s ohledem na skutečnost, že teplárenství a dodávky tepla mají skutečně svou 
povahu jiný charakter než elektřina a plyn.  
Nesouhlasíme se zdůvodněním zamítnutí, naopak řešení ve vyhlášce je pro teplo 
odlišné od ELE a ZP, neboť tyto požadované podrobné informace jsou v části B, kam 
to také navrhujeme přesunout. Řešení navrhované ve vyhlášce naopak vybočuje a 
požaduje doplnit část A, která je souhrnná o detailní položky a tím zároveň zdvojuje 

seznam OM jak do části A, tak do části B a na základě toho bude fa daleko 
nepřehlednější a při větším počtu OM i rozsáhlejší o seznam OM v části A. 
Není pravdou, že odběratel zde musí něco dopočítávat, zbavíme se jen vytváření 
nadbytečných seznamů zejména u odběratelů s velkým počtem odběrných míst, 
uvedené údaje jsou uváděny u každého odběrného místa v podrobné části vyúčtování, 
které jsou již dnes zcela nadbytečné. Navíc u odběratelů s velkým počtem odběrných 
míst by se jednalo o několikastránkový seznam, což by k přehlednosti pro zákazníka 
zcela jistě nepřispělo. 

Neakceptováno. 

Odběratel by ztratil souhrnné informace a musel by si je pracně dopočítávat, zároveň by 
došlo k odlišnému přístupu k elektroenergetice a plynárenství vs. teplárenství. 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Samostatná část A obsahuje základní nezbytné údaje účetního dokladu, kdy spolu s 

daňovými náležitostmi je zpravidla vystavovaná jako doklad účetních operací, u nichž 
musí být jednoznačně zřejmé, za jaký rozsah činností, v jakém rozsahu vůči odběrným 
místům dodavatele se tyto údaje vztahují. Technické možnosti dodavatelů tepelné 
energie při vystavování daňových dokladů jsou různé a označení odběrných míst, k 
nimž se vyúčtování (včetně zúčtování záloh) vztahuje, je následně jediným údajem pro 
možné spárování s částí B, pokud část A obsahuje pouze poměrnou část odběrných míst. 
Vyhláška stanoví možný výběr identifikace uvedených odběrných míst, a to nejen 
uvedením adresy a čísla, ale také označením, které bývá číselné. Z tohoto pohledu je 

námitka zavádějící, neboť se nejedná o uvedení všech identifikačních údajů, ale jen 
výběru dle evidence dodavatele tepelné energie. 

 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 14 odst. 1 písm. e) 

Požadujeme v § 14 odst. 1 vypustit ustanovení písm. e) bez náhrady. 

Neakceptováno. 

Odběratel by ztratil souhrnné informace a musel by si je pracně dopočítávat, zároveň by 
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Informace podle písm. e) se uvádí pro každé odběrné místo podle § 14 odst. 2 písm. b) 
samostatně, proto nevidíme důvod pro obdobnou úpravu v odst. 1. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 

Odlišný přístup v teplárenství oproti elektroenergetice a plynárenství není relevantním 
argument s ohledem na skutečnost, že teplárenství a dodávky tepla mají skutečně svou 
povahu jiný charakter než elektřina a plyn. Informace podle písm. e) se uvádí pro 
každé odběrné místo podle § 14 odst. 2 písm. b) samostatně, proto nevidíme důvod pro 
obdobnou úpravu v odst. 1. Odběratelé sledují každé odběrné místo samostatně, 
akceptace nezpůsobí odběratelům žádnou pracnost. 

došlo k odlišnému přístupu k elektroenergetice a plynárenství vs. teplárenství. 

 

 

Neakceptováno. 

Samostatná část A obsahuje základní nezbytné údaje účetního dokladu, kdy spolu s 
daňovými náležitostmi je zpravidla vystavovaná jako doklad účetních operací, přičemž 
jako účetní doklad musí podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat mj. vyjádření množství, stejně tak 
jako i daňový doklad. Z tohoto důvodu není možné z části A vypustit informaci o 
celkovém množství dodané tepelné energie za vyúčtovací období uvedené v GJ, kWh 
nebo MWh. Z dokladů by pak nebylo zřejmé, za jaké množství tepelné energie 
dodavatel požaduje celkovou výši fakturované částky, k níž pak přirovnává výši 

uhrazených záloh a odběratele informuje o přeplatku či nedoplatku, v návaznosti na 
ustanovení § 78 odst. 1 energetického zákona, podle něhož je dodavatel povinen 
vyúčtovat odběrateli tepelné energie dodávky podle údajů měřícího zařízení. 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. d) 

Požadujeme v § 14 odst. 2 vypustit ustanovení písm. d) bez náhrady.  

Požadavek na uvádění údajů o nákladech na palivo ve vyúčtování tepelné energie je 
nad rámec zmocnění v energetickém zákonu. Vyhláška má stanovit v případě tepelné 
energie rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek tepelné energie. Náklady na 
palivo nejsou vyúčtováním dodávky tepelné energie. 

Poskytování těchto údajů může být dále v rozporu s ochranou obchodního tajemství 
podle občanského zákoníku. Podle § 504 OZ tvoří obchodní tajemství konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 
skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 
odpovídajícím způsobem jejich utajení. Údaje o ceně paliva tuto definici naplňují. 
Poskytnutím údajů o nákladech na palivo by dodavatel tepelné energie naplnil znaky 
nekalé soutěže ve smyslu § 2976 odst. 2 písm. h) OZ, protože by porušil obchodní 

tajemství. Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti 
rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále 
může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného 
obohacení. Úprava občanského zákoníku má přitom vyšší právní sílu než prováděcí 
vyhláška k energetickému zákonu, tudíž postih za porušení obchodního tajemství je 
velmi reálný. 

Obdobný požadavek není Úřadem uplatňován v jiných energetických odvětvích, 
přestože i tam se objevují náklady obdobného charakteru. 

Způsob naplnění uvedeného požadavku navíc není jasný a provází jej výkladové 
problémy. Není např. zřejmé, zda se jedná o energii vyrobenou či prodanou, není 
stanoveno, jak postupovat v případě používání různých druhů paliv nebo paliv s 
různými cenami. Není stanoveno, zda se ceny mají kalkulovat zvlášť pro primární a 
sekundární okruh a jakým způsobem. Je obtížné vyčíslit tyto náklady v době fakturace, 
protože podíl celkových nákladů a celkové dodávky tepla je možné určit až na konci 

Neakceptováno. 

Navrhované ustanovení vychází z požadavků směrnic tzv. třetího energetického balíčku. 
Bod (50) preambule směrnice 2009/72/ES a bod (47) preambule směrnice 2009/73/ES, 
které členským státům ukládají zajistit, aby informace o nákladech na elektřinu/plyn 

byly spotřebitelům poskytovány v dostatečných časových intervalech tak, aby vytvářely 
pobídky k energetickým úsporám a umožnily zákazníkovi přímou zpětnou vazbu 
ohledně účinků investic do energetické účinnosti a vlivu změny svého chování. Článek 
3 odst. 5 směrnice 2009/72/ES a čl. 3 odst. 6 směrnice 2009/73/ES dále stanoví, že 
zákazník, který si přeje změnit dodavatele elektřiny/plynu, má právo obdržet veškeré 
příslušné údaje o spotřebě ve spojení s Přílohou I směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES čl. 1 písm. j) (závěrečné vyúčtování po jakékoli změně dodavatele 
elektřiny/plynu, a to nejpozději 6 týdnů poté, co změna proběhla). Uvedená Příloha I 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES dále v článku 1 písm. i) ukládá členským 

státům povinnost zabezpečit zákazníkům právo, aby byli řádně informováni o skutečné 
spotřebě elektřiny/plynu a nákladech na ni, a to dostatečně často, aby mohli regulovat 
svou spotřebu elektřiny, přičemž informace mají být podávány v dostatečném časovém 
rámci, který bere v úvahu možnosti měřicího zařízení zákazníka a daného energetického 
produktu při řádném zohlednění nákladové efektivity takových opatření s tím, že za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné další náklady. Problematika je 
analogická v elektroenergetice i plynárenství, kdy v rámci elektroenergetiky je 
vyčleněna platba za silovou elektřinu a v rámci plynárenství je komoditní (odběrová) 

složka. Každý zákazník má být informován o tom, kolik vlastně v ceně za tepelnou 
energií připadá na použité palivo v odebraném množství tepla tj. nejedná se o náklady, 
za kolik dodavatel nakoupil palivo čemuž i nasvědčuje vztažení na jednotku teplené 
energie tedy GJ, tudíž nedochází k porušení obchodního tajemství. 
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roku. 

V neposlední řadě se jedná o údaj, který nijak přímo nesouvisí s fakturovanou částkou 
za tepelnou energii a jako takový je pro zákazníka matoucí. Není ani jasné, jak tento 
údaj přispívá k transparentnosti cen tepelné energie. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky k § 14 odst. 2 písm. d) a namísto původního 
požadavku na vypuštění navrhujeme následující kompromisní znění: „d) výši 

proměnných nákladů vztažených na jednotku dodané tepelné energie, pokud není 
obsahem vyúčtování dodávky tepelné energie podle písmene c).“ 
 
Zdůvodnění návrhu: 
ERÚ argumentuje analogií v případě elektroenergetiky a plynárenství, kde zákazník 
dostává informaci o ceně komodity. Tato analogie není zcela přesná, protože v případě 
elektroenergetiky a plynárenství není cena komodity regulovaná. Nicméně i v případě, 
že bych argumentaci ERÚ přijal, je potřeba upozornit, že analogií v teplárenství není 

cena paliva, ale celkové proměnné náklady v ceně tepelné energie (Z nich samozřejmě 
palivo tvoří zpravidla nejdůležitější část, ale nejedná se zdaleka o jedinou položku). 
Uznávám, že znalost složky proměnných nákladů v ceně tepelné energie může být pro 
zákazníka zajímavá a v případě jednosložkové ceny tepla tuto informaci jinak nezíská. 
Současně v případě proměnné složky ceny tepla odpadají výhrady ohledně porušení 
obchodního tajemství. V případě dvousložkové ceny tepla by navíc nebylo potřeba 
uvádět na faktuře další „cenu“ a zákazník by tak nebyl zbytečně maten. Z výše 
uvedených důvodů se navržené řešení jeví jako optimální jak pro stranu zákazníků tak 

dodavatelů tepelné energie. 

 
 

 

 

 

 

 

Vysvětleno, text vyhlášky upraven (kompromisní řešení). 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k § 18 

Požadujeme do § 18 doplnit nové přechodné ustanovení, které zní: 

„Náležitosti vyúčtování podle § 6 odst. 1 písm. m), § 7 odst. 1 písm. m), § 10 odst. 1 
písm. m), § 11 odst. 1 písm. m) a § 12 odst. 1 písm. m) se poprvé poskytují 

zákazníkovi při vyúčtování za vyúčtovací období nebo za příslušnou část vyúčtovacího 
období, které skončí po 30. červnu 2016.“. 

S ohledem na potřebný čas pro provedení IT úprav požadujeme posunutí účinnosti 
výše uvedených ustanovení na termín od 1. července 2016, protože alespoň půlroční 

legisvakanční lhůta je pro implementaci takovéto změny zcela nezbytná a za kratší 
časové období nebude možné se změnám ze strany obchodníků řádně přizpůsobit. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
V žádném případě nesouhlasíme se zkrácením termínu, od něhož by se mělo 
postupovat při poskytnutí vyúčtování proti návrhu uplatněnému ze strany HK (tj. od 1. 
7. 2016), protože navrhované změny ve vyúčtování, vyžadují podstatné úpravy 

Akceptováno částečně. 

Znění přechodného ustanovení bude upraveno tak, aby se náležitosti vyúčtování podle 
§ 6 odst. 1 písm. m), § 7 odst. 1 písm. m), § 10 odst. 1 písm. m), § 11 odst. 1 písm. m) 
poskytovaly zákazníkům od 1. května 2016. Z § 12 odst. 1 písm. m) bude tato povinnost 
na základě jiné připomínky zcela vypuštěna. 

ERÚ je přesvědčen, že i původní návrh (použití ustanovení od 1. dubna 2016) poskytuje 
dostatečný časový prostor pro realizaci nutných úprav informačních systémů, nicméně 
se nebrání tomu, aby byla v tomto bodě legisvakanční lhůta mírně prodloužena. 

 

 

 

Neakceptováno. 

ERÚ má za to, že časový prostor 4 měsíce je dostačující. 
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informačních systémů účastníků trhu s plynem (změna formy vyúčtování, doplnění 
nových polí, resp. přeskupení údajů, dodatečné výpočty atd.) Je nutné pro účastníky 
trhu s plynem zajistit časový prostor na adaptaci a nastavení systémů na nové 
požadavky.  1. 7. 2016 za značně ambiciózní, který je podle našeho názoru velice 

vážně ohrožen, a to zvláště pokud by měla být zachována příloha č, 1 a 2. 
Nehledě na to, že většina prováděcích předpisů je předkládána doslova na poslední 
chvíli a ten čas je opravdu omezený. 

HK ČR 

214/6000/2015 

Připomínka k příloze č. 1 a k příloze č. 2 

Požadujeme přílohu č. 1 a č. 2 z návrhu vyhlášky vypustit. 

Z návrhu vyhlášky není jasné, k čemu přesně mají být navržené přílohy určeny a jak 
s nimi má být na faktuře zacházeno i s ohledem na skutečnost, že požadované údaje již 
dnešní faktury v souladu s vyhláškou obsahují. Přílohy zavádějí některé 
nejednoznačné pojmy. Např. se zavedením kategorie „průměrné ceny za jednotku“ 
nesouhlasíme, protože faktura jakožto účetní doklad musí splňovat pravidla 
energetického zákona, dále ale také pravidla zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v 

neposlední řadě je její součástí i regulovaná cena podle zákona č. 526/2012 Sb., o 
cenách. Všechny tyto zákony s pojmem „průměrné ceny za jednotku“ nijak nepracují, 
avšak znají pojem „jednotková cena zboží“, což si vykládáme jako cenu ceníkovou, 
případně cenu smluvní. Z toho vyplývá, že uvádění jakési průměrné ceny, která je 
dopočítávána, je zavádějící. Výpočet „průměrné ceny za jednotku“ bude navíc 
v případě vícetarifních sazeb pro zákazníky matoucí, neboť u různých distribučních 
sazeb bude docházet k velkým rozdílům průměrných cen. 

Další příklady nejednoznačnosti v příloze č. 1 k návrhu vyhlášky: 

Není zřejmé, jak bude v tabulkách zohledněna např. výměna měřidla nebo, zda se 
budou uvádět v tabulkách všechna měřidla. 

Není zřejmé, na jakých typech faktur se tabulky mají uvádět, zda pouze u řádného 
vyúčtování nebo na každé faktuře. 

V tabulkách se chybně používá slovo „platba“ – nejedná se o platby, ale o částku za 
komoditu a služby 

Další příklady nejednoznačnosti v příloze č. 2 k návrhu vyhlášky:  

V tabulkách chybí pro přepočet z m3 na kWh spalné teplo. 

Není zřejmé, jak bude v tabulkách zohledněna např. výměna měřidla nebo, zda se 
budou uvádět v tabulkách všechna měřidla. 

Není zřejmé, na jakých typech faktur se tabulky mají uvádět, zda pouze u řádného 
vyúčtování nebo na každé faktuře. 

V tabulkách se chybně používá slovo „platba“ – nejedná se o platby, ale o částku za 
komoditu a služby. 

Přílohy v navrženém formátu nebudou mít vůbec žádnou přidanou hodnotu pro lepší 
orientaci zákazníka na faktuře, ale zcela naopak povedou ještě k většímu zmatení a 
nejasnostem, kdy zákazník nebude chápat, např. rozdílně jednotky v jednotlivých 

řádcích tabulky u plynu apod. Lze tedy očekávat, že nepovede k lepší orientaci na 

Akceptováno částečně. 

Přílohy č. 1 a č. 2 budou doplněny o popis jednotlivých položek, aby byl zajištěn 
jednoznačný výklad uváděných údajů. 

Účinnost ustanovení je navržena od 1. května 2016 tak, aby byl dostatečný prostor 
provést potřebné úpravy v informačních systémech dotčených subjektů. 

Tabulky uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 slouží k tomu, aby byly určité základní údaje na 
vyúčtováních uváděny jednotně a ve vzájemně srovnatelné podobě. Proto tyto tabulky 
nepočítají s uváděním detailních informací, na základě kterých bylo vyúčtování 
vystaveno. Detailní informace o vyúčtování (stavy spotřeby při výměně měřicího 
zařízení, objemové koeficienty, spalné teplo objemové apod.) jsou uváděny v části B 
vyúčtování. 

ERÚ je dále přesvědčen, že přehledy dle přílohy č. 1 a č. 2 by měly být uváděny na 
řádném, mimořádném i opravném vyúčtování. 

Z § 8 odst. 1 bude vypuštěno písmeno m), a přehled dle přílohy č. 1 tedy nebude 
povinnou součástí vyúčtování služby distribuční soustavy v elektroenergetice 
zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí. 

Slovo „platba“ bude v tabulkách uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 nahrazeno slovem 
„částka“. 
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číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

fakturách, ale že změna povede k další zátěži pracovníku ERU a obchodníků, kteří 
budou muset čelit nespočetným dotazům na vysvětlení jednotlivých řádků tabulky. 

V neposlední řadě se domníváme, že příloha č. 1 absolutně postrádá smysl v případě 
samotné distribuce elektřiny. Příloha č. 1 má usnadnit orientaci zákazníkům, kteří 
nejsou odborníky v této oblasti. Je-li však uzavírána samostatná smlouva na distribuci, 
jde vždy o zákazníka naprosto fundovaného, pro kterého budou informace v příloze č. 
1 nerelevantní a naopak matoucí. 

Je také nutné zdůraznit, že zpracování těchto příloh a jejich uvádění na faktuře si 
vyžádá rozsáhlé úpravy IT systémů a s tím spojené dodatečné náklady a vzhledem 
k potřebnému času nelze úpravu realizovat od 1. 1. 2016. 

Reakce na vypořádání připomínky 
Vzhledem k tomu, že ve vypořádání není uvedené upravené znění, nejsme schopni se 

k návrhu vypořádání vyjádřit. Požadujeme uvedení upraveného znění, abychom se 
mohli vyjádřit. 
Bez dopadu na výše uvedenou větu snad jen jedna poznámka. Pokud přílohy zůstanou 
ve stávající podobě, tak z vyhlášky není vůbec zřejmé, jak se mají přesně plnit, zvlášť 
pokud bude faktura za více OM. Největší problém bude s tabulkou spotřeb, která je 
duplicitní s detailem. Odpověď k této připomínce neodpovídá na naše věcné 
argumenty. Pokud tabulky ve vyhlášce zůstanou, tak je nutné doplnit přílohy o přesný 
popis, co se do tabulky má uvést pro situace, které popisujeme v připomínkách. 

V opačném případě nepůjde údaje z tabulek jednoduše srovnat, což má být jejich 
cílem. 
Navrhujeme, aby to bylo vypuštěno, projednáno na řádné pracovní skupině s účastníky 
trhu a poté vloženo do vyhlášky v rámci novely v příštím roce.  
Pokud jde obecně o přílohy č. 1 a 2, tak i nadále zastáváme názor, že nebudou mít 
vůbec žádnou přidanou hodnotu pro zákazníka a nezlepší orientaci zákazníka ve 
faktuře, ale zcela naopak povedou ještě k většímu zmatení a nejasnostem, kdy 
zákazník nebude chápat, např. rozdílně jednotky v jednotlivých řádcích tabulky u 

plynu apod. V protikladu k nulovému efektu pro zákazníka pak stojí poměrně vysoké 
náklady na nezbytné úpravy informačních systémů, které by byly vynaloženy 
prakticky zbytečně. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, že navržený způsob 
vypořádání neuvádí nové argumenty, které by nás přesvědčili o přínosu pro zákazníka, 
nesouhlasíme se způsobem vypořádání. 
 

 

 

 

 

Neakceptováno, ERÚ na doplnění tabulky trvá. Jakékoliv doplnění podobného typu by 
udělalo tabulku ještě složitější. Navržená úprava má nabídnout jednoduchou podobu 
vyúčtování. 

MF 

MF-49179/2015/1903-
5 

Připomínka k § 14 

V § 14 odst. 1 písm. f) požadujeme vypustit slova „s uvedením výše sazby daně“. Není 
zřejmé, proč se požadavek na uvedení sazby daně objevuje zcela nekonzistentně jen 
v souvislosti s vyúčtováním dodávky tepelné energie a nikoliv u vyúčtování dodávky 

elektřiny a souvisejících služeb nebo u vyúčtování dodávky plynu a souvisejících 
služeb. Navíc pokud v ustanovení § 14 odst. 1 písm. k) je odkaz na náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o DPH, tak údaj „sazba daně“ je tam již obsažen. 

Akceptováno. 

MF Připomínka k § 6 odst. 1 písm. l), § 7 odst. 1 písm. l), § 8 odst. 1 písm. l), § 9 odst. Akceptováno. 
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MF-49179/2015/1903-
5 

5, § 10 odst. 1 písm. l), § 11 odst. 1 písm. l), § 12 odst. 1 písm. l), § 13 odst. 5 a § 14 
odst. 1 písm. k) a k bodu 1.2. důvodové zprávy 

V uvedených ustanoveních návrhu vyhlášky a důvodové zprávy požadujeme vypustit 
slovo „běžného“. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), termín „běžný“ daňový doklad již 
nepoužívá. Pojem „běžný“ daňový doklad byl s účinností od 1. 1. 2013 zrušen 
zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se měnil zákon o DPH. V současné době zákon o 
DPH vymezuje pouze pojem „daňový doklad“ a „zjednodušený daňový doklad“. 

MF 

MF-49179/2015/1903-
5 

Připomínka k § 6 odst. 1 písm. l), § 7 odst. 1 písm. l), § 8 odst. 1 písm. l), § 9 odst. 
5, § 10 odst. 1 písm. l), § 11 odst. 1 písm. l), § 12 odst. 1 písm. l) 

V uvedených částech se požaduje zrušit slovo „běžného“. Zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z 
přidané hodnoty“), termín „běžný“ daňový doklad nepoužívá. Současně se upozorňuje, 
že zákon o dani z přidané hodnoty nenormuje, jak má daňový doklad vypadat, ale kdy 
se má vystavit a jaké má mít náležitosti. Zároveň zákon o dani z přidané hodnoty 

nevylučuje, že by daňový doklad nemohl obsahovat údaje nad rámec úpravy obsažené 
v zákoně o dani z přidané hodnoty. Pokud by vyúčtování obsahovalo náležitosti 
požadované zákonem o dani z přidané hodnoty pro daňový doklad, lze vyúčtování za 
daňový doklad považovat i bez explicitní normy v předmětné vyhlášce. Z pohledu 
zákona o dani z přidané hodnoty je tak norma uvedená ve výše uvedených písmenech 
nadbytečná. 

Akceptováno částečně. 

Slovo „běžného“ bylo vypuštěno.  

Souhlasíme sice s předkladatelem, že předkládaný návrh je v uvedených písmenech 

z pohledu zákona o DPH nadbytečný a pokud by vyúčtování obsahovalo náležitosti 
požadované zákonem o dani z přidané hodnoty pro daňový doklad, lze vyúčtování za 
daňový doklad považovat i bez explicitní normy v předmětné vyhlášce, ale účel daných 
ustanovení je jiný než stanovení, že vyúčtování lze za takových podmínek považovat za 
daňový doklad. Účelem těchto ustanovení je stanovení veškerých náležitostí vyúčtování. 
Obáváme se, že v praxi by vypuštěním těchto ustanovení mohly vzniknout pochybnosti, 
zda jsou tyto náležitosti povinnou součástí vyúčtování, zejména v okamžiku, kdy minulá 
právní úprava takováto ustanovení obsahovala a nyní by byla vypuštěna. 

MF 

MF-49179/2015/1903-
5 

Připomínka k bodu 13 odst. 5 a § 14 odst. 1 písm. k) 

V uvedených částech se požaduje zrušit slovo „běžného“. Zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 
hodnoty“), termín „běžný“ daňový doklad nepoužívá. Současně se upozorňuje, že 
zákon o dani z přidané hodnoty nenormuje, jak má daňový doklad vypadat, ale kdy se 
má vystavit a jaké má mít náležitosti. Zároveň zákon o dani z přidané hodnoty 
nevylučuje, že by daňový doklad nemohl obsahovat údaje nad rámec úpravy obsažené 
v zákoně o dani z přidané hodnoty. Pokud by vyúčtování obsahovalo náležitosti 
požadované zákonem o dani z přidané hodnoty pro daňový doklad, lze vyúčtování za 
daňový doklad považovat i bez explicitní normy v předmětné vyhlášce. Z pohledu 

zákona o dani z přidané hodnoty je tak norma uvedená ve výše uvedených písmenech 
nadbytečná. 

Akceptováno částečně. 

Slovo „běžného“ bylo vypuštěno.  

Souhlasíme sice s předkladatelem, že předkládaný návrh je v uvedených písmenech 
z pohledu zákona o DPH nadbytečný a pokud by vyúčtování obsahovalo náležitosti 
požadované zákonem o dani z přidané hodnoty pro daňový doklad, lze vyúčtování za 
daňový doklad považovat i bez explicitní normy v předmětné vyhlášce, ale účel daných 

ustanovení je jiný než stanovení, že vyúčtování lze za takových podmínek považovat za 
daňový doklad. Účelem těchto ustanovení je stanovení veškerých náležitostí vyúčtování. 
Obáváme se, že v praxi by vypuštěním těchto ustanovení mohly vzniknout pochybnosti, 
zda jsou tyto náležitosti povinnou součástí vyúčtování, zejména v okamžiku, kdy minulá 
právní úprava takováto ustanovení obsahovala a nyní by byla vypuštěna. 

MPO 

MPO 

50763/15/32100/01000 

Připomínka k § 12 odst. 2 písm. e) bod 2 

Znění bodu 2 navrhujeme upravit následovně: 

„2. platba za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za 
distribuovaný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny,“. 

Protože předmětný paragraf řeší náležitosti vyúčtování služby distribuční soustavy 
v plynárenství, pak by zde měl být použit pojem distribuovaný plyn, který z pohledu 

provozovatele distribuční soustavy lépe vystihuje podstatu konkrétní složky ceny za 
využití služby distribuční soustavy, kterou zákazník hradí. 

Akceptováno. 
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MPO 

MPO 
50763/15/32100/01000 

Připomínka č. 2: v § 15 odst. 1 

Navrhujeme upravit znění následovně: 

„Délka vyúčtovacího období je maximálně 18 kalendářních měsíců po sobě 
následujících……“ 

Původní text je v nesouladu s platným zněním § 4 odst. 5 vyhlášky č. 108/2011 Sb. 
kde se uvádí: „U měření typu C je zpracování údajů z měření plynu prováděno 
nejméně jedenkrát za 18 měsíců“. 

Neakceptováno. 

Předkládaný návrh vyhlášky je mj. transpozičním předpisem 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. Předkládanou vyhláškou se 
provádí příloha č. VII této směrnice, která ve svém bodě 1.1. stanoví: „Aby koneční 
zákazníci mohli svou spotřebu energie regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na 
základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně…“. Navrhujeme proto spíše patřičnou 
úpravu vyhlášky č. 108/2011 Sb. dle znění uvedené směrnice. 

SP ČR Připomínky k § 6 odst. 3 písm. a) 

Navrhujeme upravit ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) tak, aby bylo funkční a v souladu s 
podmínkami umožňujícími OTE setrvání v Association of Issuing Bodies (dále jen 

„AIB“) a zároveň zajistilo využívání systému Evidence záruk původu, provozovaného 
OTE. V souvislosti s komplexností celé problematiky a přesahem do jiných právních 
předpisů doporučujeme ERÚ, aby byla v dané věci zřízena pracovní skupina pro 
eliminaci všech s návrhem spojených rizik. Navržený text úpravy vyhlášky je bez 
dalších úprav z pohledu praktického využití zcela nefunkční. 

Jsme si vědomi toho, že stávající způsob stanovení podílů jednotlivých zdrojů na 
celkové směsi paliv obchodníka není z pohledu setrvání OTE mezi členy AIB a 
zachování obchodování se zárukami původu přes registr OTE dostačující. Na druhou 
stranu nemůžeme souhlasit se stávajícím návrhem, kdy je ve vyhlášce uvedeno, že 
podíly jednotlivých zdrojů na celkové směsi paliv obchodníka může přebírat 
fakturující z informačního systému operátora trhu. Máme k tomu především 
následující důvody: 

a) návrh vyhlášky vůbec neřeší metodiku stanovení individuálního palivového mixu 
jednotlivých dodavatelů a tím ani možnost dvojího započtení 1MWh do palivového 
mixu, 

b) je potřeba zanalyzovat a právně podchytit odpovědnost za správnost palivového 
mixu; podmínky, za kterých bude OTE palivový mix poskytovat; transparentní způsob 
stanovení palivového mixu obchodníka apod., 

c) předpokládaný návrh OTE, jak je nám znám, počítá s tím, že palivový mix bude mít 
pouze 3 složky – obnovitelné, jaderné a fosilní zdroje, nikoliv stávajících 6 složek 
uvedených v návrhu vyhlášky. 

Pro maximální využití systému a co nejpřesnější stanovení palivového mixu 
jednotlivých dodavatelů je z našeho pohledu také nutné, aby:  

1. Byly nastaveny ceny za transakce se zárukami původu na úrovni ostatních EU zemí 
a s ohledem na tržní ceny záruk původu (pokud tak nebude učiněno, bude systém 

evidence záruk původu, provozovaný OTE, využíván minimálně a setrvání OTE 
v AIB bude pouze formálního charakteru). 

2. V rámci povinného výkupu z obnovitelných zdrojů byly záruky původu 
vystavovány přímo na účet povinně vykupujícího. Případně, aby byl vykupující 

oprávněn žádat o vystavení záruky původu za výrobce, a to přímo na účet 
vykupujícího (bez nutnosti zřízení účtu v systému Evidence záruk původu pro 

Neakceptováno. 

Ačkoliv chápeme záměr navrhovatele, v tomto rozsahu by již úprava byla nad rámec 
zmocnění k této vyhlášce. Práci se zárukami původu řeší vyhláška č. 440/2012 Sb., 

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Dle zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů, § 98a odst. 2 písm. j) rozsah, náležitosti 
a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících 
služeb nemůže Energetický regulační úřad stanovovat v této vyhlášce ceny a postup 
OTE. 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

jednotlivé výrobce). 

 

Reakce na vypořádání připomínky: 

Po zhodnocení Vámi navrhované úpravy musíme bohužel konstatovat, že využití 
podílů jednotlivých směsí paliv od operátora trhu nebude ze strany obchodníků 
s elektřinou i nadále využitelné. Návrh vyhlášky předepisuje rozdělení celkové směsi 
paliv obchodníka do celkem 6 druhů, avšak ze semináře OTE pořádaného dne 10. září 
2015 jednoznačně vyplynulo, že OTE je schopno doložit tzv. zbytkový spotřebitelský 

mix ČR rozdělený pouze do 3 palivových druhů (fosilní, jaderné, obnovitelné). Na 
základě této skutečnosti jsme přesvědčeni, že je potřeba upravit znění vyhlášky tak, 
aby došlo k souladu mezi požadavky uvedenými ve vyhlášce a možnostmi na straně 
OTE. Jinými slovy dovolujeme si nadále trvat na naší připomínce. 

Dále bychom uvítali, pokud by byla vydána metodika způsobu stanovení 
individuálního palivového mixu obchodníka. 

 

 

Na základě této doplňující připomínky absolvoval ERÚ další jednání s OTE, kde OTE 
garantoval, že bude publikovat palivový mix v rozpadu na šest druhů. Současně jsme 
ochotni předložit SP ČR testovací výpočet OTE k této záležitosti.   

SP ČR Připomínka k § 6 odst. 3 písm. b) a § 7 odst. 3 písm. b) 

Navrhujeme zpřesnit § 6 odst. 3 písm. b) a § 7 odst. 3 písm. b). Bylo by vhodné 
alespoň rámcově upřesnit adresu webové stránky/webových stránek, která/é by měla/y 
být považována/y za relevantní „veřejně dostupný zdroj“. 

Neakceptováno. 

Požadavky na obsahové náležitosti doprovodné části C, vychází zejména z ustanovení 
směrnice 2009/72/ES, která v čl. 3 odst. 9 stanoví, že členské státy zajistí, aby výrobce 
elektřiny nebo obchodník s elektřinou uváděli na fakturách a v současně zasílaných 
materiálech, jakož i v propagačních materiálech poskytovaných konečným 
spotřebitelům mj. odkaz na existující referenční zdroje, jako jsou 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 výrobcem nebo obchodníkem za 
předchozí rok. ERÚ považuje za dostačující, pokud bude naplněn požadavek uvedený 

ve směrnici, přičemž nechává na zvážení subjektů poskytujících vyúčtování, aby sami 
zvolili relevantní zdroj. Energetický regulační úřad nemůže v této vyhlášce stanovit 
konkrétní veřejně dostupný zdroj, protože nemůže touto vyhláškou stanovit nějakému 
subjektu provozování veřejně dostupného zdroje, který by zveřejňoval požadované 
informace. 

SP ČR Připomínka k § 2 

Požadujeme do § 2 doplnit nový pojem „vyúčtovací období“, který zní: 

„vyúčtovacím obdobím období vymezené pravidelnými odečty měřicího zařízení 
v odběrném nebo předávacím místě“. 

V pojmech je vymezeno řádné a mimořádné vyúčtování s tím, že rozdíl mezi řádným  

a mimořádným vyúčtováním je pouze v tom, zda je vyúčtování provedeno v průběhu 

vyúčtovacího období nebo za celé vyúčtovací období, přičemž nikde není definováno, 
co je samotným vyúčtovacím obdobím. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 

Chápeme záměr ve vyhlášce sjednotit terminologii pro všechna dotčená energetická 

Neakceptováno. 

Vyhláška upravuje rozsah, náležitosti a termíny pro vyúčtování jak pro oblast 

elektroenergetiky a plynárenství, tak pro oblast teplárenství. Stejně tak, jako se liší 
regulace těchto energetických odvětví, je odlišný též přístup ke stanovení vyúčtovacího 
období v závislosti na metodě regulace. Délka vyúčtovacího období je stanovena 
v samotném textu vyhlášky, a sice v § 15 pro oblast elektroenergetiky a plynárenství 
a v § 16 pro oblast teplárenství. 

 

 

 

Neakceptováno. 

Původní připomínka nesměřovala k zavedení pojmu „vyúčtovací období“ pro všechna 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

odvětví, nicméně se domníváme, že zvolení pojmu „vyúčtovací období“, které bylo 
doposud použito pouze v části týkající se vyúčtování dodávek tepelné energie, není 
příliš vhodné. Pojem „vyúčtovací období“ není nikde definován a podle našeho názoru 
je použit výhradně v této vyhlášce. Doporučujeme sjednotit terminologii spíše pod 

pojmem „zúčtovací období“, který je použit jak v zákoně č. 458/2000 Sb. (dále jen 
EZ), tak v dalších obecně závazných právních předpisech, jako je např. zákon č. 
89/2012 Sb. Občanský zákoník nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

energetická odvětví. HK ČR byl vznesen pouze požadavek doplnit do vyhlášky do § 2 
definici vyúčtovacího období. Tuto připomínku tak považujeme za vysvětlenou, neboť 
jsme v rámci vypořádání uvedli, že není žádoucí zavádět obecnou definici pro všechna 
tři energetická odvětví uvedená ve vyhlášce obecně v pojmech, protože je délka 

vyúčtovacího období stanovena zvlášť pro oblast elektroenergetiky a plynárenství v § 
15 a pro oblast teplárenství v § 16. 

 

SP ČR Připomínka k § 3 odst. 4 

Požadujeme v § 3 vypustit ustanovení odst. 4. 

Jedná se o zcela nadbytečné ustanovení, jehož obsah bude platit, i když ho vyhláška 

vůbec obsahovat nebude. Obchodník se vždy při vyúčtování musí řídit i ostatními 
právními předpisy, např. zákonem o účetnictví. 

Neakceptováno. 

Toto ustanovení stanovuje možnost subjektům poskytujícím vyúčtování případně uvést 
i další náležitosti, se kterými vyhláška nepočítá. Může se však jednat též o náležitosti, 
které nejsou upraveny ani jiným právním předpisem a subjekt poskytující vyúčtování 
považuje za vhodné je pro své odběratele uvést. 

SP ČR Připomínka k § 6 odst. 1 písm. o), § 7 odst. 1 písm. o), § 10 odst. 1 písm. o), § 11 
odst. 1 písm. o), příloha č. 1 a 2 

Navrhujeme z návrhu vypustit bez náhrady písm. o) v § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10 
odst. 1, § 11 odst. 1, písm. m) v § 12 odst. 1 a přílohu č. 1 a 2. 

Navrhovaná ustanovení jdou nad rámec zmocnění v EZ, které ponechává úpravě 
prováděcímu předpisu rozsah a náležitosti vyúčtování, nikoliv rovněž formát, 
resp. vizuální stránku vyúčtování. 

Tyto údaje jsou již navíc obsaženy v jiných částech vyúčtování, jejich uvádění na 
samostatné straně by proto bylo pouze duplicitou bez jednoznačného přínosu pro 
zákazníka. Již dnes si zákazník může sám dovodit cenu za kWh plynu/elektřiny 
z údajů mu poskytnutých na vyúčtování ve stávající podobě. 

Není rovněž zřejmé, jakým způsobem má být odvozena např. „průměrná jednotková 
cena“, mají-li být v této ceně zohledněny daně, poplatky či případné slevy ze strany 
obchodníka, či má-li být odvozena z ceny za dodávku elektřiny či zemního plynu 
a ceny za službu distribuční soustavy, jak postupovat v případě platby za složku ceny 
na podporu elektřiny z OZE atd. Rovněž není jednoznačně stanoveno, z čeho by měly 
být odvozeny měsíční údaje (poměrně, vážený průměr…), či jak přistupovat k údajům 
v souvislosti s uváděním počátečního a konečného stavu v případě výměny měřidla 
(nejednou víckrát v průběhu roku). 

V případě uvádění platby celkem (s DPH) by měl návrh vyhlášky vycházet z daňových 
předpisů a zejména respektovat požadavky stanovené pro náležitosti daňových 
dokladů (viz zejména § 26 a n. zákona o dani z přidané hodnoty), v případě platby 
vč. DPH se bude navíc jednat pouze o orientační cenu. 

Dalším důvodem pro vypuštění obou příloh je situace, kdy dojde k výměně měřicího 
zařízení v průběhu zúčtovacího období. V takovém případě není možné zajistit, aby 
počáteční a konečný stav měřicího zařízení odpovídal datům začátku a konce 
zúčtovacího období.  Ročně se jedná řádově o několik stovek tisíc případů. 

S ohledem na nejasný přínos přehledu vyúčtování dle příloh č. 1 a 2 pro samotného 

 Akceptováno částečně. 

Klíčovým aspektem při poskytování dodávek energie zákazníkům, resp. odběratelům, je 
přístup k objektivním a transparentním údajům o jejich spotřebě energie. Zákazníci by 
měli mít přístup ke svým údajům o spotřebě, souvisejících cenách a nákladech na 
služby, aby byli schopni lehce porovnat konkurenční nabídky. Informace o nákladech na 
energii by měly být zákazníkům poskytovány dostatečně často a ve srozumitelné 

podobě, aby zákazníci měli zpětnou vazbu ohledně účinků investic do energetické 
účinnosti a ohledně vlivu změny jejich chování. Jedině takové poskytnutí informací 
o spotřebě energie a nákladech za takovou spotřebu povede k vytvoření pobídek 
a dalším energetickým úsporám. Pro naplnění výše uvedených požadavků byl do 
vyhlášky zapracován graficky upravený přehled, který je v souladu s přílohou VII 
směrnice o energetické účinnosti, kde je v odstavci 1.2 stanoveno, že členské státy 
zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci měli ve svých vyúčtováních v jasné 
a pochopitelné podobě aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie a přehled 

vyúčtování, který ve zjednodušené grafické podobě zobrazuje nejdůležitější informace 
týkající se účetního období, množství spotřebované energie a plateb za energii.  

Přílohy č. 1 a č. 2 budou doplněny o popis jednotlivých položek, aby byl zajištěn 
jednoznačný výklad uváděných údajů. 
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Připomínka Vypořádání 

zákazníka, resp. zvýšené riziko možnosti, že zákazník bude na základě těchto údajů 
spíše dezorientován či až uveden v omyl, navrhujeme bez náhrady tyto přílohy 
z návrhu vypustit a v návaznosti na tuto úpravu vypustit rovněž písm. o), resp. m) ve 
výše zmíněných ustanoveních návrhu. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 

Upozorňujeme, že přílohy navržené ERÚ neodpovídají cíli, který sleduje příloha VII 
EED, a to aby byl určitý okruh informací zákazníkovi poskytnut v jasné a pochopitelné 

podobě. Spíše tomu bude naopak.  

Dále upozorňujeme na skutečnost, že pokud přílohy zůstanou ve stávající podobě, tak 
z vyhlášky není vůbec zřejmé, jak se mají přesně plnit, zvlášť v případech, kdy je na 
OM nainstalováno více než jedno měřicí zařízení nebo pokud dojde v průběhu 
zúčtovacího období k jeho výměně. V takových případech není možné vyhovět 
požadavku na uvedení přehledu vyúčtování dle první tabulky přílohy č. 1/2. Pokud by 
tabulka měla být uváděna za každé jednotlivé měřící zařízení, docházelo by 
v některých případech k neúměrnému nárůstu rozsahu části A vyúčtování. Dále 

v případě, kdy dojde k výměně měřicího zařízení v průběhu zúčtovacího období, není 
možné zajistit, aby počáteční a konečný stav měřicího zařízení odpovídal datům 
začátku a konce zúčtovacího období. Odpověď k této připomínce neodpovídá na naše 
věcné argumenty. Pokud tabulky ve vyhlášce zůstanou, tak je nutné doplnit přílohy o 
přesný popis, co se do tabulky má uvést pro situace, které popisujeme v připomínkách. 
V opačném případě nepůjde údaje z tabulek jednoduše srovnat, což má být jejich 
cílem. Nadále navrhujeme, aby přílohy byly vypuštěny a projednány na řádné pracovní 
skupině s účastníky trhu a poté vloženy do vyhlášky v rámci novely v příštím roce.  

 

 

 

 

 

Neakceptováno, ERÚ na doplnění tabulky trvá. Jakékoliv doplnění podobného typu by 
udělalo tabulku ještě složitější. Navržená úprava má nabídnout jednoduchou podobu 
vyúčtování. 

SP ČR Připomínka k § 6 odst. 2 písm. e), § 7 odst. 2 písm. e), § 10 odst. 2 písm. g), § 11 
odst. 2 písm. f) a § 12 odst. 2 písm. f) 

Navrhujeme ve zmíněných písmenech vypustit spojení „v případě vyúčtování za více 
odběrných míst celkovou výši záloh za všechna odběrná místa,“. 

Ustanovení bylo sice přeformulováno, nicméně stávající znění je zmatečné, 
navrhujeme proto úpravu ustanovení ve výše uvedeném smyslu. 

Akceptováno částečně. 

Znění uvedených ustanovení bylo upraveno pro zajištění jednoznačného výkladu. 

 

SP ČR Připomínka k § 9, odst. 1 

Požadujeme v § 9 přizpůsobit terminologii navrhované vyhlášky o vyúčtování 
dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích s terminologií 
navrhovaného znění vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která je v současné době 

také předmětem novely. Jedná se o rozdíl v užití pojmu „platba za službu distribuční 
soustavy“ a „platba za zajištění distribuce elektřiny“. 

Konkrétně požadujeme text písmene a) upravit následovně 

„a) službu za zajištění distribuce elektřiny s rozpadem na její jednotlivé složky“  

a současně vypustit ustanovení písmen e) a f). 

Akceptováno jinak: 

 

a) zajištění distribuce elektřiny, s rozdělením na její jednotlivé složky a s rozlišením 
podle tarifního časového pásma. 

 

Písmena e) a f) budou vypuštěna bez náhrady. 
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Podle novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (zákon 
č. 131/2015 Sb,) obsahuje služba distribuční soustavy kromě zajišťování distribuce 
elektřiny také další služby související se zajištěním spolehlivého a bezpečného 
provozu distribuční soustavy. 

Dále podle navrhované vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou obsahuje cena služby 
distribuční soustavy následující složky: 

a) cena zajištění distribuce elektřiny, která je vícesložková, zahrnuje:  

1) cena za rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc, resp. Kč/MW/měsíc pro odběratele  

na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za příkon podle 
jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/A/měsíc  

pro odběratele na napěťové hladině nízkého napětí, 

2) cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh, 

3) cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci pro odběr 
z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW, 

4) cena za nedodržení účiníku v Kč, 

5) cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh, 

6) cena za překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW. 

b) cena za systémové služby v Kč/MWh, 

c) cena za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického 
regulačního úřadu  

v Kč/OM/měsíc, 

d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona  

o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc, resp. Kč/A/měsíc, resp. Kč/MWh. 

SP ČR Připomínka k § 12 odst. 1 písm. m) 

Navrhujeme z návrhu vypustit bez náhrady písm. m) v § 12 odst. 1 a přílohu č. 2. 

Uvádět požadované údaje ve vyúčtování služby distribuční soustavy postrádá smysl. 
Vzhledem k tomu, že zákazník nemá možnost volby provozovatele distribuční 
soustavy, nemohou uvedené údaje sloužit pro porovnání cen různých poskytovatelů 
služby. Jednotlivé složky ceny jsou přehledně uvedeny v Cenovém rozhodnutí ERÚ. 

Akceptováno částečně. 

Z § 12 odst. 1 bude vypuštěno písm. m), protože v případě vyúčtování služby distribuční 
soustavy skutečně není nutné uvádět srovnávací tabulku zejména vzhledem k tomu, že 
zákazník nemá možnost volby poskytovatele služby distribuční soustavy.  

 

 

SP ČR K § 12 odst. 2 písm. e) bod 2 

Znění bodu 2 navrhujeme upravit následovně: 

„ 2. platba za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za 
odebraný distribuovaný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny, „ 

Protože předmětný paragraf řeší náležitosti vyúčtování služby distribuční soustavy v 
plynárenství, pak by zde měl být použit pojem distribuovaný plyn, který z pohledu 
provozovatele distribuční soustavy lépe vystihuje podstatu konkrétní složky ceny za 
využití služby distribuční soustavy, kterou zákazník hradí. 

Akceptováno částečně. 

Znění bude upraveno takto: 

„platba za službu distribuční soustavy v plynárenství a její členění na platbu za 
distribuovaný plyn a platbu za stálý plat nebo kapacitní složku ceny,“ 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

SP ČR Připomínka k § 14 odst. 1 písm. c)  

Požadujeme ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vypustit a nahradit novým ustanovením 
v § 14 odst. 2 jakožto nové písmeno h), které zní 

„h) adresu odběrného místa včetně čísla nebo označení.“. 

Adresa a číslo odběrného místa se uvádí pro každé odběrné místo včetně všech dalších 
údajů a tyto informace by měly být uvedeny v podrobné části vyúčtování, tj. v § 14 
odst. 2. U odběratelů s velkým počtem odběrných míst by se jednalo 
o několikastránkový seznam. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 

Odlišný přístup v teplárenství oproti elektroenergetice a plynárenství není relevantním 
argument s ohledem na skutečnost, že teplárenství a dodávky tepla mají skutečně svou 
povahu jiný charakter než elektřina a plyn.  

Nesouhlasíme se zdůvodněním zamítnutí, naopak řešení ve vyhlášce je pro teplo 
odlišné od ELE a ZP, neboť tyto požadované podrobné informace jsou v části B, kam 
to také navrhujeme přesunout. Řešení navrhované ve vyhlášce naopak vybočuje a 

požaduje doplnit část A, která je souhrnná o detailní položky a tím zároveň zdvojuje 
seznam OM jak do části A, tak do části B a na základě toho bude ta daleko 
nepřehlednější a při větším počtu OM i rozsáhlejší o seznam OM v části A. 

Není pravdou, že odběratel zde musí něco dopočítávat, zbaví se jen vytváření 

nadbytečných seznamů zejména u odběratelů s velkým počtem odběrných míst. 
Uvedené údaje jsou uváděny u každého odběrného místa v podrobné části vyúčtování, 
které jsou již dnes zcela nadbytečné. Navíc u odběratelů s velkým počtem odběrných 
míst by se jednalo o několikastránkový seznam, což by k přehlednosti pro zákazníka 
zcela jistě nepřispělo. 

Neakceptováno. 

Odběratel by ztratil souhrnné informace a musel by si je pracně dopočítávat, zároveň by 
došlo k odlišnému přístupu k elektroenergetice a plynárenství vs. teplárenství. 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Samostatná část A obsahuje základní nezbytné údaje účetního dokladu, kdy spolu s 
daňovými náležitostmi je zpravidla vystavovaná jako doklad účetních operací, u nichž 
musí být jednoznačně zřejmé, za jaký rozsah činností, v jakém rozsahu vůči odběrným 
místům dodavatele se tyto údaje vztahují. Technické možnosti dodavatelů tepelné 
energie při vystavování daňových dokladů jsou různé a označení odběrných míst, k 
nimž se vyúčtování (včetně zúčtování záloh) vztahuje, je následně jediným údajem pro 

možné spárování s částí B, pokud část A obsahuje pouze poměrnou část odběrných míst. 
Vyhláška stanoví možný výběr identifikace uvedených odběrných míst, a to nejen 
uvedením adresy a čísla, ale také označením, které bývá číselné. Z tohoto pohledu je 
námitka zavádějící, neboť se nejedná o uvedení všech identifikačních údajů, ale jen 
výběru dle evidence dodavatele tepelné energie. 

 

 

SP ČR Připomínka k § 14 odst. 1 písm. e)  

Požadujeme v § 14 odst. 1 vypustit ustanovení písm. e). 

Informace podle písm. e) se uvádí pro každé odběrné místo podle § 14 odst. 2 písm. b) 
samostatně, proto nevidíme důvod pro obdobnou úpravu v odst. 1. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 
Odlišný přístup v teplárenství oproti elektroenergetice a plynárenství není relevantním 

argument s ohledem na skutečnost, že teplárenství a dodávky tepla mají skutečně svou 
povahu jiný charakter než elektřina a plyn. Informace podle písm. e) se uvádí pro 
každé odběrné místo podle § 14 odst. 2 písm. b) samostatně, proto nevidíme důvod pro 
obdobnou úpravu v odst. 1. Odběratelé sledují každé odběrné místo samostatně, 
akceptace nezpůsobí odběratelům žádnou pracnost. 

Neakceptováno. 

Odběratel by ztratil souhrnné informace a musel by si je pracně dopočítávat, zároveň by 
došlo k odlišnému přístupu k elektroenergetice a plynárenství vs. teplárenství. 

 

 

Neakceptováno. 

Samostatná část A obsahuje základní nezbytné údaje účetního dokladu, kdy spolu s 
daňovými náležitostmi je zpravidla vystavovaná jako doklad účetních operací, přičemž 
jako účetní doklad musí podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat mj. vyjádření množství, stejně tak 
jako i daňový doklad. Z tohoto důvodu není možné z části A vypustit informaci o 

celkovém množství dodané tepelné energie za vyúčtovací období uvedené v GJ, kWh 
nebo MWh. Z dokladů by pak nebylo zřejmé, za jaké množství tepelné energie 
dodavatel požaduje celkovou výši fakturované částky, k níž pak přirovnává výši 
uhrazených záloh a odběratele informuje o přeplatku či nedoplatku, v návaznosti na 
ustanovení § 78 odst. 1 energetického zákona, podle něhož je dodavatel povinen 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA58JR9IW)



18 

Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

vyúčtovat odběrateli tepelné energie dodávky podle údajů měřícího zařízení. 

 

SP ČR Připomínka k § 14 odst. 2 písm. d) 

Požadujeme v § 14 odst. 2 vypustit ustanovení písm. d). 

Jedná se o údaj vytržený z kontextu výpočtu celkové ceny za tepelnou energii, který je 
matoucí a vede ke zbytečnému znepřehlednění faktury a k poskytnutí zavádějící 
informace pro odběratele o ceně tepla. 

 

Reakce na vypořádání připomínky 

Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky k § 14 odst. 2 písm. d) a namísto původního 
požadavku na vypuštění navrhujeme následující kompromisní znění: "d)výši 
proměnných nákladů vztažených na jednotku dodané tepelné energie, pokud není 
obsahem vyúčtování dodávky tepelné energie podle písmene c)." 

Odůvodnění: 

Argumentace analogií v případě elektroenergetiky a plynárenství, kde zákazník 

dostává informaci o ceně komodity, není zcela přesná, protože v případě 
elektroenergetiky a plynárenství není cena komodity regulovaná. Nicméně i v případě, 
že bychom argumentaci ERÚ přijali, je potřeba upozornit, že analogií v teplárenství 
není cena paliva, ale celkové proměnné náklady v ceně tepelné energie (Z nich 
samozřejmě palivo tvoří zpravidla nejdůležitější část, ale nejedná se zdaleka o jedinou 
položku). Lze souhlasit s tím, že znalost složky proměnných nákladů v ceně tepelné 
energie může být pro zákazníka zajímavá a v případě jednosložkové ceny tepla tuto 
informaci jinak nezíská. Současně v případě proměnné složky ceny tepla odpadají 
výhrady ohledně porušení obchodního tajemství. V případě dvousložkové ceny tepla 

by navíc nebylo potřeba uvádět na faktuře další "cenu" a zákazník by tak nebyl 
zbytečně maten. Z výše uvedených důvodů se navržené řešení jeví jako optimální jak 
pro stranu zákazníků tak dodavatelů tepelné energie. 

 

Neakceptováno. 

Navrhované ustanovení vychází z požadavků směrnic tzv. třetího energetického balíčku. 
Bod (50) preambule směrnice 2009/72/ES a bod (47) preambule směrnice 2009/73/ES, 
které členským státům ukládají zajistit, aby informace o nákladech na elektřinu/plyn 
byly spotřebitelům poskytovány v dostatečných časových intervalech tak, aby vytvářely 

pobídky k energetickým úsporám a umožnily zákazníkovi přímou zpětnou vazbu 
ohledně účinků investic do energetické účinnosti a vlivu změny svého chování. Článek 
3 odst. 5 směrnice 2009/72/ES a čl. 3 odst. 6 směrnice 2009/73/ES dále stanoví, že 
zákazník, který si přeje změnit dodavatele elektřiny/plynu, má právo obdržet veškeré 
příslušné údaje o spotřebě ve spojení s Přílohou I směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES čl. 1 písm. j) (závěrečné vyúčtování po jakékoli změně dodavatele 
elektřiny/plynu, a to nejpozději 6 týdnů poté, co změna proběhla). Uvedená Příloha I 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES dále v článku 1 písm. i) ukládá členským 

státům povinnost zabezpečit zákazníkům právo, aby byli řádně informováni o skutečné 
spotřebě elektřiny/plynu a nákladech na ni, a to dostatečně často, aby mohli regulovat 
svou spotřebu elektřiny, přičemž informace mají být podávány v dostatečném časovém 
rámci, který bere v úvahu možnosti měřicího zařízení zákazníka a daného energetického 
produktu při řádném zohlednění nákladové efektivity takových opatření s tím, že za tuto 
službu nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné další náklady. Problematika je 
analogická v elektroenergetice i plynárenství, kdy v rámci elektroenergetiky je 
vyčleněna platba za silovou elektřinu a v rámci plynárenství je komoditní (odběrová) 
složka. Každý zákazník má být informován o tom, kolik vlastně v ceně za tepelnou 

energií připadá na použité palivo v odebraném množství tepla tj. nejedná se o náklady, 
za kolik dodavatel nakoupil palivo čemuž i nasvědčuje vztažení na jednotku teplené 
energie tedy GJ, tudíž tak ani nedochází k porušení obchodního tajemství. 

 

Vysvětleno, text vyhlášky upraven (kompromisní řešení). 

SP ČR Připomínka k § 18 

Požadujeme do § 18 doplnit nové přechodné ustanovení, které zní 

„Náležitosti vyúčtování podle § 6 odst. 1 písm. m), § 7 odst. 1 písm. m), § 10 odst. 1 
písm. m),  

§ 11 odst. 1 písm. m) a § 12 odst. 1 písm. m) se poprvé poskytují zákazníkovi při 
vyúčtování za vyúčtovací období nebo za příslušnou část vyúčtovacího období, které 
skončí po 30. červnu 2016.“. 

S ohledem na potřebný čas pro provedení IT úprav požadujeme posunutí účinnosti 
výše uvedených ustanovení na termín od 1. července 2016, protože alespoň půlroční 
legisvakanční lhůta je pro implementaci takovéto změny zcela nezbytná a za kratší 
časové období nebude možné se změnám ze strany obchodníků řádně přizpůsobit. 

 

Akceptováno částečně. 

Znění přechodného ustanovení bude upraveno tak, aby se náležitosti vyúčtování podle 
§ 6 odst. 1 písm. m), § 7 odst. 1 písm. m), § 10 odst. 1 písm. m), § 11 odst. 1 písm. m) 
poskytovaly zákazníkům od 1. května 2016. Z § 12 odst. 1 písm. m) bude tato povinnost 
na základě jiné připomínky zcela vypuštěna. 

ERÚ je přesvědčen, že i původní návrh (použití ustanovení od 1. dubna 2016) poskytuje 
dostatečný časový prostor pro realizaci nutných úpravy informačních systémů, nicméně 
se nebrání tomu, aby byla v tomto bodě legisvakanční lhůta mírně prodloužena. 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

Reakce na připomínku 

V posledním návrhu ERÚ je uvedeno, že „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna 2016, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 1 písm. n), § 7 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 
1 písm. n) a § 11 odst. 1 písm. n), která nabývají účinnosti dnem 1. května 2016.“ Jsme 
přesvědčeni, že odkazy mají být dle původního záměru správně na písm. m), nikoliv 
písm. n). Odkazy na písm. n) ve výše uvedených § a odst. je potřeba doplnit v případě, 
že přílohy č. 1 a č. 2 se stanou povinnou součástí vyúčtování. 

 

Neakceptováno. 

ERÚ má za to, že časový prostor 4 měsíce je dostačující. 

 

 

 

TS ČR Připomínka k § 14 odst. 2 

V § 14 odst. 2 požadujeme vypustit písmeno d) bez náhrady. 

Odůvodnění: Požadavek na uvádění údajů o nákladech na palivo ve vyúčtování 
tepelné energie je nad rámec zmocnění v energetickém zákonu. Vyhláška má stanovit 
v případě tepelné energie rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek tepelné 
energie. Náklady na palivo nejsou vyúčtováním dodávky tepelné energie. 

Poskytování těchto údajů může být dále v rozporu s ochranou obchodního tajemství 
podle občanského zákoníku. Podle § 504 OZ tvoří obchodní tajemství konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné 

skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 
odpovídajícím způsobem jejich utajení. Údaje o ceně paliva tuto definici naplňují. 

Poskytnutím údajů o nákladech na palivo by dodavatel tepelné energie naplnil znaky 
nekalé soutěže ve smyslu § 2976 odst. 2 písm. h) OZ, protože by porušil obchodní 

tajemství. Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti 
rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále 
může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného 
obohacení. Úprava občanského zákoníku má přitom vyšší právní sílu než prováděcí 
vyhláška k energetickému zákonu, tudíž postih za porušení obchodního tajemství je 
velmi reálný. Obdobný požadavek není Úřadem uplatňován v jiných energetických 
odvětvích, přestože i tam se objevují náklady obdobného charakteru. 

Způsob naplnění uvedeného požadavku navíc není jasný a provází jej výkladové 
problémy. Není např. zřejmé, zda se jedná o energii vyrobenou či prodanou, není 
stanoveno, jak postupovat v případě používání různých druhů paliv nebo paliv 
s různými cenami. Není stanoveno, zda se ceny mají kalkulovat zvlášť pro primární 
a sekundární okruh a jakým způsobem. Je obtížné vyčíslit tyto náklady v době 
fakturace, protože podíl celkových nákladů a celkové dodávky tepla je možné určit až 
na konci roku. 

V neposlední řadě se jedná o údaj, který nijak přímo nesouvisí s fakturovanou částkou 
za tepelnou energii a jako takový je pro zákazníka matoucí. Není ani jasné, jak tento 
údaj přispívá k transparentnosti cen tepelné energie. 

 

Reakce na vypořádání připomínky: 

Místo původního požadavku na vypuštění si nicméně dovoluji navrhnout následující 
kompromisní znění písm. d): „d) výši proměnných nákladů vztažených na jednotku 

Neakceptováno. 

Navrhované ustanovení vychází z požadavků směrnic tzv. třetího energetického balíčku. 
Bod (50) preambule směrnice 2009/72/ES a bod (47) preambule směrnice 2009/73/ES, 
které členským státům ukládají zajistit, aby informace o nákladech na elektřinu/plyn 
byly spotřebitelům poskytovány v dostatečných časových intervalech tak, aby vytvářely 
pobídky k energetickým úsporám a umožnily zákazníkovi přímou zpětnou vazbu 
ohledně účinků investic do energetické účinnosti a vlivu změny svého chování. Článek 
3 odst. 5 směrnice 2009/72/ES a čl. 3 odst. 6 směrnice 2009/73/ES dále stanoví, že 
zákazník, který si přeje změnit dodavatele elektřiny/plynu, má právo obdržet veškeré 

příslušné údaje o spotřebě ve spojení s Přílohou I směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES čl. 1 písm. j) (závěrečné vyúčtování po jakékoli změně dodavatele 
elektřiny/plynu, a to nejpozději 6 týdnů poté, co změna proběhla). Uvedená Příloha I 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES dále v článku 1 písm. i) ukládá členským 
státům povinnost zabezpečit zákazníkům právo, aby byli řádně informováni o skutečné 
spotřebě elektřiny/plynu a nákladech na ni, a to dostatečně často, aby mohli regulovat 
svou spotřebu elektřiny, přičemž informace mají být podávány v dostatečném časovém 
rámci, který bere v úvahu možnosti měřicího zařízení zákazníka a daného energetického 
produktu při řádném zohlednění nákladové efektivity takových opatření s tím, že za tuto 

službu nesmějí být spotřebiteli účtovány žádné další náklady. Problematika je 
analogická v elektroenergetice i plynárenství, kdy v rámci elektroenergetiky je 
vyčleněna platba za silovou elektřinu a v rámci plynárenství je komoditní (odběrová) 
složka. Každý zákazník má být informován o tom, kolik vlastně v ceně za tepelnou 
energií připadá na použité palivo v odebraném množství tepla tj. nejedná se o náklady, 
za kolik dodavatel nakoupil palivo čemuž i nasvědčuje vztažení na jednotku teplené 
energie tedy GJ, tudíž nedochází k porušení obchodního tajemství. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno, text vyhlášky upraven (kompromisní řešení). 
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dodané tepelné energie, pokud není obsahem vyúčtování dodávky tepelné energie 
podle písmene c).“ 

Zdůvodnění návrhu: 

Níže uvedená argumentace analogií ve vztahu elektroenergetice a plynárenství není 

podle mého názoru zcela přesná, protože v těchto odvětvích není cena komodity 
regulovaná, zatímco v teplárenství je regulovaná cena tepla jako celek. Nicméně i 
v případě, že bych uznal požadavek na uvedení „ceny komodity“ jako legitimní, 
dovoluji si upozornit, že příslušnou analogií v teplárenství není cena paliva, ale 
celkové proměnné náklady v ceně tepelné energie (Z nich samozřejmě palivo tvoří 
zpravidla nejdůležitější část, ale nejedná se zdaleka o jedinou položku). Uznávám, že 
v případě jednosložkové ceny tepla zákazník informaci o proměnných nákladech jinak 
nezíská. Současně v případě proměnné složky ceny tepla odpadají výhrady ohledně 

porušení obchodního tajemství. V případě dvousložkové ceny tepla by navíc nebylo 
potřeba uvádět na faktuře další „cenu“ a zákazník by tak nebyl zbytečně maten. Z výše 
uvedených důvodů je navržené řešení podle mého názoru optimální jak pro stranu 
zákazníků tak dodavatelů tepelné energie. 

 

ÚVČR – KOM Připomínka k formální stránce 

Předkladatel 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. 

Dle samotného vyjádření předkladatele je stávající vyhláška č. 210/2011 Sb., 

upravující vyúčtování, která má být zrušena předkládanou vyhláškou, transpoziční 
vůči příslušným ustanovením směrnic 2009/72/EU, 2009/73/EU a 2012/27/EU. 
Předkladatel nicméně v předloženém návrhu nepodtrhl žádná ustanovení jako 
transpoziční, ani nepřiložil rozdílovou tabulku. Dle databáze ISAP č. 2 je vyhláška č. 
210/2011 Sb. implementační ve svých §§ 6 a 10, a to vůči příloze VII směrnice 
2012/27/EU. Minimálně tato příloha by proto měla být transponována rovněž do 
předkládané vyhlášky. Patrně tomu tak také je, nicméně není to řádně vykázáno. Dále 
považujeme za vhodné v rámci předkládané vyhlášky vykázat jako implementační také 

předkladatelem zmiňovaný čl. 3 odst. 9 směrnice 2009/72/EU, který je dle srovnávací 
tabulky k této směrnici dosud vykazován jako implementační pouze vůči 
zmocňovacímu ustanovení § 98a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. 

Směrnice 2012/27/EU pak také chybí ve výčtu dotčených unijních předpisů v části 
odůvodnění týkající se slučitelnosti návrhu s právem EU. 

Požadujeme podtrhnout implementační ustanovení a přiložit rozdílovou tabulku. 

Akceptováno. 

 

ÚVČR – KOM Připomínka k odůvodnění § 14 

Upozorňujeme, že uvedená směrnice 2006/32/ES byla zrušena směrnicí 2012/27/EU, 
proto požadujeme upravit dotčenou část odůvodnění. 

Akceptováno částečně. 

K ustanovení směrnice 2012/27/EU, specificky článku 10 odst. 1 je nutno konstatovat, 
že tento odstavec směrnice podmiňuje implementaci „technickou proveditelností 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

K příloze VII směrnice 2012/27/EU: 

Příloha VII směrnice 2012/27/EU by měla být transponována prostřednictvím 
předkládané vyhlášky. V tomto kontextu si dovolujeme předkladatele požádat 
o vyjádření, kde je implementován požadavek č. 1.1 přílohy, aby informace 
o vyúčtování byly poskytovány aspoň jednou za čtvrt roku, a to na požádání nebo 
pokud si spotřebitel zvolil možnost dostávat informace v elektronické podobě, nebo 
v ostatních případech dvakrát ročně. 

Závěr: Návrh vyhlášky se jeví jako slučitelný s právem EU, finální hodnocení 
slučitelnosti však bude provedeno po doplnění návrhu o rozdílovou tabulku 
a podtržení implementačních ustanovení. 

a ekonomickou odůvodnitelností“. ČR jako jedna z mála zemí zaslala EC studii 
k zavedení inteligentního měření, která vyšla negativně a na jejím základě doposud 
inteligentní měření nezavádí. Tato studie doposud nebyla rozporována. 

Vyhláška pak dále upravuje sdělování historické spotřeby, a to tak, že na faktuře má 
zákazník informaci o dvou předcházejících zúčtovacích období, ačkoliv inteligentní 
měřič není k dispozici. Stejně tak vyhláška umožňuje elektronickou fakturaci 
a obchodníci obvykle publikují svou vzorovou fakturu s vysvětlivkami. 

Současně všichni zákazníci (s výjimkou odběrů typu požární sirény apod.) jsou v ČR 
měřeny. Každý zákazník si pak může ověřit svou spotřebu elektřiny nebo plynu přímo 
na měřicím zařízení a finanční náklad s tím spojený na různých webových 
kalkulátorech. Jeden z nich provozuje i ERÚ na adrese http://faktura.eru.cz. Současně 
zálohové platby jsou stanovovány z předchozích spotřeb zákazníka, a tedy obchodník u 
zákazníka předpokládá pro následující rok stejnou spotřebu. 

Článek 3 odst. 9 směrnice 2009/72/ES je ve vyhlášce implementován již historicky od 
vyhlášky č. 210/2011 Sb. 
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2. PŘIPOMÍNKY DOPORUČUJÍCÍ 

Připomínkové 

místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

ÚVČR – KML 

18203/2015-OHR 

Připomínka k odůvodnění vyhlášky 

Doporučujeme odůvodnění vyhlášky doplnit následujícím způsobem: 

1. v obecné části odůvodnění doporučujeme doplnit větu o tom, že návrh reaguje na 
očekávání spotřebitelů a že bude mít i pozitivní dopady na transparentnost a objektivitu 
jejich rozhodování v oblasti úspor, 

2. a v části 2.3.2 ZZ doporučujeme uvedené informace pak doplnit v tom smyslu, že 
Energetický regulační úřad bude evidovat počet správních řízení vedených s držiteli 
licencí z důvodů možného porušení povinností stanovených touto vyhláškou a i výše 
následně a jednotlivě ukládaných sankcí. 

Uvedené připomínky k RIA vedou ke zpřesnění odůvodnění a k upřesnění přezkumu, 
pokud jde o očekávané plnění povinností stanovených touto vyhláškou. 

Akceptováno. 

ÚVČR – KOM K poznámce pod čarou č. 4 

Upozorňujeme, že uvedená vyhláška č. 365/2009 Sb. je návrhem vyhlášky o Pravidlech 
trhu s plynem, který je t.č. v legislativním procesu po projednání komisemi Legislativní 
rady vlády, navrhována ke zrušení. 

Akceptováno. 

Poznámka bude vypuštěna a na vyhlášku bude odkázáno obecně přímo v normativním 
textu. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 6 odst. 1 písm. n), § 7 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 1 písm. n), § 11 odst. 
1 písm. n) 

Ustanovení neobsahuje žádný normativní text. Navrhují se následující písmena 
přečíslovat. 

Akceptováno. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k poznámkám pod čarou 

Navrhuje se vypustit poznámky pod čarou k jednotlivým ustanovením vyhlášky 

odkazujícím na jiné právní předpisy, které nemají normativní charakter a v důsledku změn 
odkazovaných právních předpisů a zásadní nenovelizace poznámek pod čarou dochází k 
jejich postupnému znehodnocení v čase. Zároveň pokud je v textu návrhu právní normy 
uveden normativní text odkazující na zvláštní právní předpis jako například v § 6 odst. 1 
písm. a) nebo l) návrhu vyhlášky, považuje se nenormativní odkaz obsažený v poznámce 
pod čarou za nadbytečný. 

Neakceptováno. 

Připomínka shrnuje obecně nevýhody poznámek pod čarou, pak by ovšem ze stejných 

důvodů mohly být zrušeny jako celek ve všech právních předpisech. Poznámky pod čarou 
jsou nicméně jakýmsi vodítkem pro adresáty právního předpisu a dle našeho názoru je pro 
adresáty „uživatelsky komfortnější“ mít ve vyhlášce i číslo právního předpisu, na který se 
vyhláška odkazuje. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka ke zmocnění 

Návrh vyhlášky je zpracován na základě zmocnění v zákonu, který ještě nenabyl účinnosti 
(zákon č. 131/2015 Sb.). Je ale možné, že vyhláška bude vydána až po 1. 1. 2016. 

Neakceptováno. 

V této souvislosti je podstatné, aby vyhláška nebyla účinná dříve než zmiňovaný zákon, 
tedy 1. 1. 2016, vydána může být před tímto datem. 
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MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 2 písm. b) 

V písmenu b) doporučujeme slova "uskutečněných plateb za poskytnuté plnění" nahradit 

slovem "uhrazených záloh". Minimálně u odběratelů ze sítí nn (obdobně u plynu) není 
prováděná platba v žádné korelaci s odebraným množstvím elektřiny nebo plynu za toto 
období. Existují období kdy plnění je poskytováno, avšak žádná záloha není hrazena, 
obdobně přeplatek je převáděn do dalšího období bez vracení. Vyúčtování je skutečně 
poměřování zaplacených záloh a celkové úhrady za poskytnutá plnění. 

Neakceptováno. 

Dle výkladu ERÚ by navrhovaná slova „uhrazené zálohy“ nepokrývala některé možnosti 

– např. přeplatky převedené z minulých období. V takových případech by mohl být 
výklad ustanovení poněkud nejasný a mohl by vést k rozdílnému výkladu účastníky trhu. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 4 

V odstavci 1 je možnost poskytnutí pouze základní, popř. včetně podobné, části 
vyúčtování vázána na současné zpřístupnění ostatních částí způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V odstavci 2 se však připouští, že vyúčtování může mít kdykoliv podobu 
elektronického dokladu. Tedy tuto formu mohou mít všechny části vyúčtování podle § 3. 
Text by měl být uveden do souladu, resp. propojit ustanovení § 2 a § 4. 

Neakceptováno. 

Záměr ERÚ je takový, že zákazník si může vybrat dvakrát. Jednou zda bude dostávat 
fakturu elektronicky nebo v listinné podobě, po druhé, zda bude dostávat fakturu v plném 
rozsahu nebo ve zúženém rozsahu. Následně pak mohou nastat varianty: 

Plná faktura listinná 

Plná faktura elektronická 

Zúžená faktura listinná (zbytek údajů je dostupný zpravidla na portále obchodníka) 

Zúžená faktura elektronická (zbytek údajů je dostupný zpravidla na portále obchodníka)  

 

S ohledem na toto rozdělení se domníváme, že text vyhlášky je nezbytné mít v tomto 
rozsahu. 

 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 6 

V odstavci 1 písm. g) se zálohy vztahují k celkovému množství dodané elektřiny, ale, jak 

uvedeno výše, zálohy neodpovídají skutečnému množství dodané elektřiny. Jedná se 
o zálohy uhrazené za vyúčtovací období. Totéž platí pro další části vyúčtování, resp. jiné 
druhy vyúčtování v návrhu uvedené. V případě tepelné energie je tento přístup správně 
použit. 

Akceptováno. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 

Upozorňujeme, že v § 6 odst. 1 písm. n) chybí text ustanovení, stejně jako u § 7 odst. 1, § 
10 odst. 1 a § 11 odst. 1. 

Akceptováno. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 6 

V odstavci 1 písmeno m) se ukládá v případě smlouvy na dobu určitou informovat 
zákazníka o datu nejbližšího možného ukončení smlouvy. To ale vyplývá ze samotné 
smlouvy na dobu určitou. 

Neakceptováno. 

V některých případech nejsou ve smlouvě informace o datu trvání smlouvy a nejbližším 
možném termínu ukončení smlouvy explicitně uvedeny, ale odkazují se na obchodní 
podmínky způsobem, jehož správná a jasná interpretace může některým skupinám 
zákazníků činit potíže. Zejména u smluv s automatickou prolongací pak zákazník nemusí 

disponovat dostatkem informací o době trvání smlouvy a datu nejbližšího možného 
ukončení takové smlouvy. Povinnost zveřejňovat údaj o datu nejbližšího možného 
ukončení smlouvy byl do vyhlášky zapracován pro zvýšení kvality informovanosti 
zákazníků, což by jim mělo umožnit činit nejen kvalifikovaná rozhodnutí ohledně 
případné změny dodavatele, ale též kroky vedoucí k účinné realizaci změny dodavatele. 
K takovému postupu musí mít zákazník přesný údaj o datech, ke kterým lze takové změny 
provádět, neboť tato data jsou zpravidla závislá na započetí dodávky do odběrného místa 
a nejsou tak ze smlouvy vůbec zjistitelná. 
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MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 6 odst. 2 a § 10 odst. 2 

K § 6 odstavci 2 upozorňujeme na čl. 44 Legislativních pravidel vlády, podle kterých se 

legislativní zkratka nemůže skládat z velkých písmen. Obdobná připomínka platí i pro § 
10 odst. 2. 

Neakceptováno. 

Zkratka EAN nebo EIC je technický pojem, známý v energetických odvětvích. 
Považujeme tak za vhodné ponechat v tomto tvaru. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 7 odst. 3 

V odstavci 3 písm. a) doporučujeme neoznačený text na konci formulovat jako 
samostatný odstavec 4 (např. "(4) Podíly podle odstavce 3 písm. a) stanovené za 
předcházející kalendářní rok může subjekt, který provádí vyúčtování, převzít od operátora 
trhu."). Obdobná připomínka platí i pro  písm a). 

Neakceptováno. 

Považujeme oba způsoby za správné. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 8 odst. 1 

V odstavci 1 písm. g) nedoporučujeme vázat zálohy pouze na služby podléhající regulaci 
cen. Jestliže  ERÚ rozhodne, že nebude regulovat cenově nějakou službu, znamenalo by 
to, že tato služba nebude předmětem záloh, nebo by to vyvolávalo potřebu novelizace 
vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k § 18 

Skutečnost, že se při poskytnutí vyúčtování za období, které skončí po 31. 3. 2016 
postupuje podle uvedené vyhlášky, podle našeho názoru vyplývá již z faktu, že vyhláška 

nabude účinnosti 1. 4. 2016. V tomto směru tedy považujeme přechodné ustanovení za 
nadbytečné. Přechodné ustanovení by mělo smysl, kdyby se po určitou přechodnou dobu 
(např. pro vyúčtování za období prvního čtvrtletí r. 2016) mělo ještě postupovat podle 
"staré" úpravy, tj. podle vyhl. č. 201/2011 Sb. 

Neakceptováno. 

Přechodné ustanovení upravuje, že vyhláška se aplikuje nikoliv pro všechna vyúčtování 
předložená v době účinnosti vyhlášky, ale až pro vyúčtování vyúčtovacích období, která 

končí v době účinnosti vyhlášky. Přechodné ustanovení bylo doplněno o ustanovení, že 
při vyúčtování období, které končí přede dnem účinnosti navrhované vyhlášky, se 
postupuje podle vyhlášky č. 210/2011. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k přechodnému ustanovení 

Přechodné ustanovení (aby bylo skutečně přechodné) doporučujeme doplnit, že "poprvé" 
se podle návrhu postupuje ve stanoveném vyúčtovacím období. 

Neakceptováno. 

Domníváme se, že přechodné ustanovení je naformulováno správně. Podle vyhlášky se 
postupuje při poskytnutí vyúčtování za vyúčtovací období, které skončí po 31. březnu 
2016. 

MF 

MF-

49179/2015/1903-5 

Připomínka k poznámkám pod čarou 

Text poznámek pod čarou je třeba vložit na příslušné stránky návrhu, kde se poprvé 
vyskytují. 

Akceptováno. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k úvodní větě vyhlášky 

Doporučujeme zvážit zavedení legislativní zkratky pro Energetický regulační úřad, tedy 
za slova „Energetický regulační úřad“ vložit slova „(dále jen „Úřad“)“, jelikož v návrhu 
vyhlášky se dále slova „Energetický regulační úřad“ vyskytují sedmkrát. Případnou 
změnu je dále nutno promítnout do ustanovení § 6 odst. 3 písm. e), § 7 odst. 3 písm. e), 
§ 8 odst. 3 písm. c), § 10 odst. 3 písm. c), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 3 písm. c) a § 
14 odst. 3 písm. c) návrhu vyhlášky. 

Neakceptováno. 

Zmínka o Energetickém regulačním úřadu se vyskytuje ve vyhlášce především 
v ustanoveních, která vyžadují na vyúčtováních uvádět kontaktní údaje. Domníváme se, 
že legislativní zkratka by v tomto případě neprospěla přehlednosti normy, proto bude 
v uvedených ustanoveních ponechán plný název. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k § 3 odst. 3 

Doporučujeme slovo „odst.“ nahradit slovem „odstavce“. 

Akceptováno. 
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MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k § 6 odst. 1 písm. n), § 7 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 1 písm. n) a § 11 
odst. 1 písm. n) 

Upozorňujeme, že u tohoto písmene chybí normativní text. Doporučujeme text doplnit 
nebo text písmene o) označit jako písmeno n). Upozorňujeme, že tato připomínka se také 
dále týká ustanovení § 7 odst. 1 písm. n), § 10 odst. 1 písm. n) a § 11 odst. 1 písm. n) 
návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k § 6 odst. 3 písm. a) 

Na základě níže uvedeného doporučujeme pod šesti body předmětného ustanovení upravit 
takto: 

„přičemž tyto podíly stanovené za předcházející kalendářní rok přebírá dodavatel 
elektřiny od operátora trhu. Podíly zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději do 31. července kalendářního roku. Do doby zveřejnění podílů 
operátorem trhu uvádí subjekt, který provádí vyúčtování, podíly zveřejněné 
v předcházejícím kalendářním roce. Při stanovování podílů jednotlivých zdrojů na 

celkové směsi paliv vychází operátor trhu z informací o výrobě a spotřebě elektřiny v ČR 
zveřejňované pravidelně Energetickým regulačním úřadem, z informací o výrobě a 
spotřebě elektřiny v EU a s vyloučením podílu elektřiny, která byla vykázána 
prostřednictvím záruk původu. Subjekt, který provádí vyúčtování, navýší podíl elektřiny 
vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie o množství elektřiny 
doložené uplatněnými zárukami původu podle §45, odst. 4, písm. c) jiného právního 
předpisu (Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů)“. 

Poslední věta odst. č. 3 písmeno a) dává možnost nikoli povinnost subjektu, který provádí 
vyúčtování, od operátora trhu převzít podíly na celkové směsi paliv obchodníka 
s elektřinou. To může v praxi znamenat odchýlení jednotlivých subjektů v metodice 
stanovování podílů zdrojů na směsi paliv a v důsledku také k nepřesné evidenci celkového 

mixu paliv v ČR.  V rámci vykazování palivového mixu rovněž chybí informace, jakým 
způsobem bude subjekt pracovat s uplatněnými zárukami původu, kdy záruky původu 
jsou zavedeným evropským mechanismem pro vykazování původu zdrojů. Připomínka 
souvisí s požadavkem uvedeným ve směrnici EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
2009/72/ES, kdy 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.“ 

Neakceptováno. 

Ačkoliv chápeme záměr navrhovatele, v tomto rozsahu by již úprava byla nad rámec 
zmocnění k této vyhlášce. Práci se zárukami původu řeší vyhláška č. 440/2012 Sb., 
o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Dle zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů, § 98a odst. 2 písm. j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek 
elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb nemůže Energetický 
regulační úřad stanovovat v této vyhlášce ceny a postup OTE. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/

01000 

Připomínka k § 6 odst. 3 písm. e), § 7 odst. 3 písm. e), § 8 odst. 3 písm. c), § 10 odst. 3 
písm. c), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 3 písm. c) a § 14 odst. 3 písm. c) 

Doporučujeme zvážit zavedení legislativní zkratky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
tedy za slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ vložit slova „(dále jen „Ministerstvo“)“, 
jelikož v návrhu vyhlášky se dále slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ vyskytují 
šestkrát. Případnou změnu je dále nutno promítnout do ustanovení § 7 odst. 3 písm. e), § 8 
odst. 3 písm. c), § 10 odst. 3 písm. c), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 3 písm. c) a § 14 
odst. 3 písm. c) návrhu vyhlášky. 

Neakceptováno. 

Zmínka o Ministerstvu průmyslu a obchodu se vyskytuje ve vyhlášce především 
v ustanoveních, která vyžadují na vyúčtováních uvádět kontaktní údaje. Domníváme se, 
že legislativní zkratka by v tomto případě neprospěla přehlednosti normy, proto bude 
v uvedených ustanoveních ponechán plný název. 

MPO Připomínka k § 7 odst. 3 písm. a) Neakceptováno 
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MPO 
50763/15/32100/
01000 

Na základě níže uvedeného doporučujeme pod šesti body předmětného ustanovení upravit 
takto: 

„přičemž tyto podíly stanovené za předcházející kalendářní rok přebírá dodavatel 
elektřiny od operátora trhu. Podíly zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nejpozději do 31. července kalendářního roku. Do doby zveřejnění podílů 
operátorem trhu uvádí subjekt, který provádí vyúčtování, podíly zveřejněné 

v předcházejícím kalendářním roce. Při stanovování podílů jednotlivých zdrojů na 
celkové směsi paliv vychází operátor trhu z informací o výrobě a spotřebě elektřiny v ČR 
zveřejňované pravidelně Energetickým regulačním úřadem, z informací o výrobě 
a spotřebě elektřiny v EU a s vyloučením podílu elektřiny, která byla vykázána 
prostřednictvím záruk původu. Subjekt, který provádí vyúčtování, navýší podíl elektřiny 
vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie o množství elektřiny 
doložené uplatněnými zárukami původu podle §45, odst. 4, písm. c) jiného právního 
předpisu (Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů).“ 

Poslední věta odst. č. 3 písmeno a) dává možnost nikoli povinnost subjektu, který provádí 
vyúčtování, od operátora trhu převzít podíly na celkové směsi paliv obchodníka 
s elektřinou. To může v praxi znamenat odchýlení jednotlivých subjektů v metodice 
stanovování podílů zdrojů na směsi paliv a v důsledku také k nepřesné evidenci celkového 
mixu paliv v ČR.  V rámci vykazování palivového mixu rovněž chybí informace, jakým 
způsobem bude subjekt pracovat s uplatněnými zárukami původu, kdy záruky původu 
jsou zavedeným evropským mechanismem pro vykazování původu zdrojů. Připomínka 
souvisí s požadavkem uvedeným ve směrnici EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2009/72/ES, kdy 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;“ 

Reakce na vypořádání připomínky 

V situaci, kdy: 

a) byla Česká republika upozorněna dne 5.11.2015 Evropskou komisí o netranspozici čl. 

15 ods. 1 a odst. 7 směrnice EP a Rady č. 2009/28/ES, týkající se  ustanovení o 
prokazování dokladu o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů ve skladbě 
zdrojů energie (palivovém mixu) dodavatele elektřiny a v další návaznosti potom také na 
směrnici EP a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (viz. 
uvedené přílohy k této zprávě).  

b)      může docházet k tzv. dvojího započtení energie z OZE (double-counting), kdyby 
dodavatel elektřiny v ČR prokáže zákazníkovi původ elektřiny vyrobené ze zdrojů 
využívajících obnovitelné zdroje energie bez použití (uplatnění) záruky původu, záruku 

původu následně prodá do zahraničí a tam by zahraniční dodavatel záruky původu 
uplatnil a prokázal by energii z obnovitelného zdroje svému zákazníkovi. Takto by byla 
energie z obnovitelných zdrojů vykázána dvakrát – jednou v ČR a jednou v zahraničí. 

c)       jsou diskriminování účastníci trhu s elektřinou v ČR na trzích v jiných členských 

Ačkoliv chápeme záměr navrhovatele, v tomto rozsahu by již úprava byla nad rámec 
zmocnění k této vyhlášce. Práci se zárukami původu řeší vyhláška č. 440/2012 Sb., 
o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Dle zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů, § 98a odst. 2 písm. j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek 
elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb nemůže Energetický 
regulační úřad stanovovat v této vyhlášce ceny a postup OTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Taková právní úprava by byla nad rámec zmocnění uvedeného v energetickém zákoně. 
Záležitost byla projednána s OTE a bylo přislíbeno nastavení systému tak, aby mohla být 
data čerpána z jejich systému bez uvedených rizik. 
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státech EU, kdy z důvodu neúplné a nejednoznačné legislativy je omezeno České 
republice možnost exportovat záruky původu. 

d)      je omezeno fungování českého zástupce v mezinárodní Asociaci vydavatelských 
subjektů záruk původu AIB (Association of Issuing Bodies), jehož se operátor trhu musel 
stát členem, aby měli účastníci trhu s elektřinou možnost mezinárodních převodů záruk 
původu z/do České republiky, kdy v současné době platí výše uvedené omezení, které je 

nutné odstranit, 

nelze na uvedený návrh ERÚ přistoupit a proto žádáme o zohlednění této záležitostí 
v návrhu připravované vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 
v energetických odvětvích.  

 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/

01000 

Připomínka k § 7 odst. 3 písm. a) 

Na základě níže uvedeného doporučujeme předmětné ustanovení upravit takto: 

„a) podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv obchodníka s elektřinou 

v členění:“ 

Tímto způsobem bude z textu „a) podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi 
paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce plynu v členění:“ odstraněn text nebo 
výrobce plynu. 

Akceptováno částečně. 

Slovo „plynu“ bylo nahrazeno slovem „elektřiny“, neboť vyúčtování může zákazníkovi 
předkládat jak obchodník s elektřinou, tak i výrobce elektřiny, je-li dodavatelem. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/

01000 

Připomínka k § 18 a § 20 

§ 18 Přechodné ustanovení 

Navrhujeme znění: „Podle této vyhlášky se postupuje při poskytnutí vyúčtování za 

vyúčtovací období nebo za příslušnou část vyúčtovacího období, které skončí po 
31. březnu 2017“. 

§ 20 Účinnost 

Navrhujeme znění: „Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017“. 

Navrhované změny vyžadují podstatné úpravy informačních systémů podnikatelských 
subjektů na trhu s plynem. Harmonogram legislativního procesu schvalování návrhu 
vyhlášky jim však na toto dává pouze minimální časový prostor. Proto v zájmu hladkého 
přechodu těchto systému a minimalizace reklamací od zákazníků doporučujeme posun 
nabytí účinnosti vyhlášky alespoň na 1. leden 2017. 

Neakceptováno. 

Vzhledem k nabytí účinnosti souvisejících norem vyšší právní síly je nutné zajistit 
účinnost vyhlášky bez větších časových prodlev a odkladů. Předpokládá se, že vyhláška 
bude ve sbírce zákonů zveřejněna do konce roku 2016 a nabytí účinnosti nastane 1. ledna 
2016, s tím, že bude odložena účinnost ustanovení, které přinášejí změny a požadavky na 
přenastavení informačních systémů, a to k 1. květnu 2016. Domníváme se, že dotčení 
účastnící trhu budou mít dostatek času provést nezbytné úpravy svých informačních 
systémů. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k § 19 

Doporučujeme nadpis paragrafu uvést takto „Zrušovací ustanovení“, a dále zrušovací 
ustanovení uvést v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. a) LPV, tedy: „Vyhláška č. 210/2011 Sb., 
o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné 
energie a souvisejících služeb, se zrušuje.“. 

Akceptováno. 
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MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k poznámce pod čarou č. 4 

Upozorňujeme, že tato poznámka pod čarou odkazuje na vyhlášku č. 365/2009 Sb., o 
Pravidlech trhu s plynem, ale tato vyhláška se navrhuje zrušit v návrhu vyhlášky o 
Pravidlech trhu s plynem, kterou ERÚ zaslal v srpnu 2015 do meziresortního 
připomínkového řízení (nyní zařazeno na jednání pracovních komisí LRV). 

Akceptováno. 

Poznámka pod čarou bude vypuštěna. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k příloze č. 1 a příloze č. 2 

Doporučujeme v souladu s čl. 35 LPV doplnit do příloh nadpisy tak, aby vyjádřily stručně 
a výstižně hlavní obsah příloh. 

Akceptováno. 

MPO 

MPO 
50763/15/32100/
01000 

Připomínka k příloze č. 2 

Navrhujeme vypustit nepřepočtenou a přepočtenou spotřebu plynu a ponechat pouze 
dodané množství plynu. 

Uvedení všech tří hodnot v příloze by mohlo vést k zmatečnému jednání a zbytečným 

dotazům odběratelů na příslušné dodavatele a státní orgány. 

Dále navrhujeme vypustit údaj průměrná jednotková cena, který nemá reálné praktické 
vysvětlení. 

Pokud bude v platbě celkem uvedena skutečně cena, kterou zákazník má uhradit na 
základě faktury, tedy cena za komoditu, cena za distribuci i cena za stálé platy, tak je 
průměrná jednotková cena pojem, který zákazníka bude pouze mást, protože se vypočtený 
údaj nebude shodovat s žádnou položkou, kterou má uvedenou na smlouvě či v cenovém 
rozhodnutí. 

Neakceptováno. 

Vzhledem k tomu, že objem plynu zaznamenaný měřicím zařízením (plynoměrem), je 
nutné přepočítávat na normálové podmínky, aby bylo možné správně stanovit množství 
dodané energie plynu. Domníváme se, že uvádění nepřepočtené spotřeby i přepočtené 
spotřeby může napomoci zvýšit povědomí zákazníků ve věci stanovení spotřeby plynu. 

Příloha č. 2 bude doplněna o popis jednotlivých položek, aby byl zajištěn jednoznačný 
výklad uváděných údajů. 

MPSV 

2015/64112-51 

Připomínka k § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 10 odst. 1 a § 11 odst. 1 

Upozorňujeme na chybějící text v písmenu n). Zřejmě zde má být údaj o platbě za složku 
ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie včetně způsobu výpočtu. 

Akceptováno. 

 

MZE 

57430/2015-
MZE-12153 

Připomínka k § 19 

Doporučujeme v nadpisu slovo „Závěrečná“ nahradit slovem „Zrušovací“. 

Akceptováno. 

MŽP 

74970/ENV/15, 
3521/M/15 

Připomínka k úvodní větě 

Do úvodní věty doporučujeme doplnit také zákon č. 158/2009 Sb. 

Akceptováno. 

MŽP 

74970/ENV/15, 
3521/M/15 

Připomínka k § 5 

Doporučujeme doplnit nadpis k ust. § 5, a to s ohledem na to, že u všech ostatních 
ustanovení je nadpis uveden, proto nepovažujeme stav u ust. § 5 za správný. 

Akceptováno. 
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MŽP 

74970/ENV/15, 
3521/M/15 

Připomínka k poznámkám pod čarou 

Doporučujeme doplnit poznámky pod čarou přímo na každou stránku, na které se 
vyskytují, jak je standardem pro právní předpisy. 

Akceptováno. 

MŽP 

74970/ENV/15, 
3521/M/15 

Připomínka k § 6, 7, 10 a 11 

V předloženém návrhu vyhlášky je ve více paragrafech (6, 7, 10 a 11) vždy v části A 
navíc písmeno "n)", ke kterému není přiřazen žádný text. 

Doporučujeme proto v uvedených případech doplnit chybějící text u písmene n). 

Akceptováno. 

Uvedené písm. n) bez normativního textu bylo vypuštěno a následující písmena 
přeznačena 
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