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   ROZDÍLOVÁ TABULKA 
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU 

Ustano-

vení 

Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 6 odst. 

1 
„§ 6 

Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé 

vody 

(1) Náklady na dodávku tepla se rozúčtují 

vždy z náměrů měřičů tepelné energie nebo 

indikátorů vytápění a náklady na společnou přípravu 

teplé vody v domě z náměrů vodoměrů, na základě 

ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci 

v domě, u družstevních bytů na základě ujednání 

družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň 

členy družstva, u společenství ujednáním všech 

vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování 

nákladů na dodávku tepla a společnou přípravu teplé 

vody v domě je možná vždy až po skončení 

zúčtovacího období. 

 

 

32012L0027 čl. 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky 

možné, finančně únosné a úměrné potenciálním 

úsporám energie, byli koneční zákazníci pro 

elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové 

chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni 

individuálními měřiči za konkurenceschopné ceny, 

které přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie 

konečného zákazníka a poskytují informace o 

skutečné době použití.  

 

Tyto individuální měřiče za konkurenceschopné 

ceny se poskytnou vždy:  

a) při výměně stávajícího měřiče, ledaže je to 

technicky nemožné nebo nákladově neefektivní 

vzhledem k odhadovaným možným dlouhodobým 

úsporám;  

b) při vytváření nového připojení v nové budově 

nebo při jakýchkoli větších renovacích budovy, jak 

stanoví směrnice 2010/31/EU. 

§ 14a Zmocňovací ustanovení  

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou 

a) rozsah výše základní a spotřební složky u 

rozúčtování nákladů na tepelnou energii na 

vytápění a nákladů na společnou přípravu 

32012L0027 čl. 10 odst. 1 

Informace o vyúčtování 

1.  V případě, že koneční zákazníci nemají 

inteligentní měřiče uvedené ve směrnicích 

2009/72/ES a 2009/73/ES, členské státy do 31. 
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teplé vody v domě, jejich rozdělení mezi 

příjemce služeb, hodnoty určené jako 

spodní a horní hranice oproti průměru 

zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím 

období, vymezení pojmů a další náležitosti 

k rozúčtování nákladů, 

b) náležitosti, které musí poskytovatel služeb 

uvést ve vyúčtování nákladů na dodávku 

tepla a nákladů na společnou přípravu 

teplé vody v domě.  
 

prosince 2014 zajistí, aby informace o vyúčtování 

byly v souladu s bodem 1.1 přílohy VII přesné a 

založené na skutečné spotřebě, a to pro všechna 

odvětví, na která se tato směrnice vztahuje, včetně 

distributorů energie, provozovatelů distribučních 

soustav a maloobchodních prodejců energie, pokud 

je to technicky proveditelné a ekonomicky 

odůvodněné. 

Tuto povinnost lze splnit pomocí systému 

pravidelných vlastních odečtů prováděných 

konečnými zákazníky, kteří výsledky těchto odečtů 

ze svých měřičů sdělují dodavateli energie. Pouze v 

případě, že konečný zákazník neposkytne odečtené 

údaje z měřiče za dané zúčtovací období, je 

vyúčtování založeno na odhadu spotřeby či paušální 

sazbě. 

  

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32012L0027 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 

2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 

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