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Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

 

K části první návrhu zákona 

 

Platné znění zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související                   

s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  

s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

§ 1  

 

Úvodní ustanovení  

 

 (1) Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených 

s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při 

určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.  

  

 (2) Je-li v domě s byty nebytový prostor, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající 

se bytů přiměřeně i na tento nebytový prostor.  

  

 (3) Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti 

poskytovatele služeb.  

  

 (4) Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu.  

  

 

§ 2  

 

Vymezení pojmů  

 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí  

  

a) poskytovatelem služeb  

1. vlastník nemovitosti nebo vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky v případě, že 

je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo  

2. společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) podle zákona upravujícího 

vlastnictví bytů bytové spoluvlastnictví,  

  

b) příjemcem služeb       

1. nájemce bytu, nebo  

2. vlastník jednotky podle zákona upravujícího vlastnictví bytů bytové spoluvlastnictví,  

  

c) zúčtovacím obdobím období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné 

vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí 

poskytovatel služeb,  
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d) náklady na služby cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo celkové náklady na 

poskytování služeb; nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí 

domu a odpisy domu, popřípadě další podobné položky,  

  

e) rozúčtováním vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období 

pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby,  

  

f) vyúčtováním vyčíslení skutečné výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v 

daném zúčtovacím období,  

  

g) osobami rozhodnými pro rozúčtování služeb  

1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 

měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo  

2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, 

že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.  

  

 

§ 3  

 

Vymezení a rozsah služeb  

 

 (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, 

dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v 

domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění 

příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního 

odpadu.  

  

 (2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají 

nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.  

  

 

§ 4  

 

Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše  

 

 (1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na 

úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s 

příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.  

  

 (2) Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, 

určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční 

podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního 

zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.  

  

 (3) Nedojde-li k ujednání o zálohách na dodávku vody a odvádění odpadních vod, 

nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, měsíční zálohy se pro každé 

zúčtovací období vypočítají z výše maximálně jedné dvanáctiny dodávek, a to podle skutečné 

spotřeby vody za předchozí roční období nebo podle směrných čísel roční potřeby vody1) 

vynásobené cenami sjednanými s dodavatelem.  
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 (4) Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře 

odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu 

nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne 

měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše 

měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.  

  

 

§ 5  

 

Rozúčtování nákladů na služby  

 

 (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců 

v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je 

možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.  

  

 (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se 

náklady na služby takto  

  

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných 

vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo 

nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních 

vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),  

  

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,  

  

c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,  

  

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, 

odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby 

sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro 

rozúčtování.  

  

 

§ 6  

 

Rozúčtování nákladů na dodávku tepla a teplé vody 

 

 (1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují 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 centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí 

zúčtovacího období.  

  

 (2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního 

předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění 

a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele2).  
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(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. 

(2) Nedojde-li k ujednání podle odstavce 1, rozdělí se náklady na tepelnou energii 

na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. 

Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné 

podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové 

ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována 

mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů 

vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost 

vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. 

 

(3) Nedojde-li k ujednání podle odstavce 1, nesmí rozdíly v nákladech na vytápění 

připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy překročit u příjemce služeb 

s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnoty určené jako spodní a horní hranice 

oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. V případě překročení 

přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody. Neumožní-li 

příjemce služeb instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes 

opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí 

v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů 

trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 

započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. 

 

(4) Nedojde-li k ujednání podle odstavce 1, rozdělí se náklady na společnou 

přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvořené náklady na 

tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody a náklady na spotřebovanou vodu se 

rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce 

služeb podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 

k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební 

složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů 

instalovaných u konečných spotřebitelů. Neumožní-li příjemce služeb instalaci 

vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo 

je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka 

nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 

podlahové plochy zúčtovací jednotky. 

 

 

§ 7 

 

Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků  

 

 (1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh 

za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a 

vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.  
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 (2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v 

členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení 

celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve 

vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro 

rozúčtování. Postupuje-li poskytovatel služeb při rozúčtování nákladů na tepelnou 

energii na vytápění a nákladů na přípravu teplé vody podle § 6 odst. 2, jsou další 

náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování, uvedeny v prováděcím 

právním předpisu, kterým se stanoví podrobnosti pro rozúčtování a vyúčtování nákladů 

na dodávku tepla a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě. 
  

 (3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, 

nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.  

  

 

§ 8  

 

Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek  

 

 (1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen 

nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na 

jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a 

provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie 

podkladů.  

  

 (2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb 

poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, 

popřípadě doložení dokladů podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení 

uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od 

doručení námitky.  

  

§ 9  

 

Paušální platba  

 

 (1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, 

pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu 

za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se 

nevyúčtovávají.  

  

 (2) Písemná dohoda o paušální platbě nemusí být uzavřena se všemi nájemci.  

  

 (3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely 

sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s 

vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.  

  

 (4) U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do 

paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a 

dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.  
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Zvláštní ustanovení  

 

§ 10  

 

 Ustanovení tohoto zákona upravující postup pro společenství se použijí přiměřeně i 

tam, kde společenství nevzniklo a dům je rozdělen na jednotky.  

  

 

§ 11  

 

 V domě s byty, kde užívací vztahy vznikly na základě jiných právních skutečností, než 

které jsou uvedeny v tomto zákoně, se řídí tyto vztahy přiměřeně ustanoveními tohoto zákona.  

  

§ 12  

 

 Příjemce služeb oznámí poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu 

změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.  

  

 

§ 13  

 

Pokuta a poplatek z prodlení  

 

 (1) Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto 

zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 100 Kč  za každý 

započatý den prodlení, ledaže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat 

nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. To neplatí pro případy uvedené 

v odstavci 2.  

  

 (2) Dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním 

podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé 

smluvní straně poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 

promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. To neplatí, 

pokud byl poplatek uplatněn podle jiného právního předpisu.  

 

 

§ 13 

Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním 

(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost 

stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit 

změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní 

povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a 

povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, 

ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo 

k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.  

 

(2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou 
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nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše 

pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání 

s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý 

započatý den prodlení. 

  

§ 14  

 

Přechodná ustanovení  

 

 (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní vztahy 

vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich 

vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních 

právních předpisů.  

  

 (2) Rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby za zúčtovací období, které započalo 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se provede podle dosavadních právních předpisů.  

  

 

§ 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 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.“.  

 

 

§ 15 

 

Účinnost 

 

  

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.  

 

 

____________________ 

 

  

1) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

  

2) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou 

energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. 
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K části druhé návrhu zákona 

 

Platné znění dotčené části zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění zákona č. 211/2011 Sb. 

§ 98a  

 

Zmocňovací ustanovení  

 

 (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

  

a) druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, 

způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady 

měřicího zařízení a způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, 

přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, 

přepravě nebo distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a rozsah 

předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností,  

  

b) způsoby dispečerského řízení, rozsah a postup při dispečerském řízení výroben elektřiny, 

pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných 

provozovateli přenosové soustavy, přepravní soustavy, provozovateli zásobníku plynu nebo 

provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo 

přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo 

plynárenské soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské soustavy a způsob 

využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb, způsob a postup stanovení neodebrané 

elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 a 

požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení, při 

případném omezování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přihlédnout k technické a 

organizační náročnosti regulace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů,  

  

c) způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v 

plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem 

operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě,  

  

d) náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu 

vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínky pro posuzování těchto 

žádostí,  

  

e) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při 

odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování 

předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny, spotřeby elektřiny, plynu 

a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní standard 

požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob zajištění 

bezpečnostních standardů plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich 

spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu,  

  

f) způsob a postup registrace technických pravidel v plynárenství u Hospodářské komory 

České republiky,  
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g) způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného 

množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou 

zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají 

smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,  

  

h) vzory žádostí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a postup ministerstva při 

jejich posuzování.  

  

 (2) Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou  

  

a) způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro 

jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání 

vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení 

odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a žádostí o uznání 

oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie,  

  

b) obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování 

distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční 

soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu,  

  

c) požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství, výši náhrad za 

její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu a postupy pro vykazování 

dodržování kvality dodávek a služeb,  

  

d) postup stanovení výše finančního příspěvku držitelů licence do fondu, postup čerpání 

finančních prostředků z fondu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad 

rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,  

  

e) náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely 

regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání,  

  

f) způsob regulace v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah 

údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, přípravu a provádění programů 

zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke 

zvýšení energetické účinnosti,  

  

g) podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků 

plynu a odběrných míst zákazníků k elektrizační nebo plynárenské soustavě, způsob stanovení 

podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu 

elektřiny nebo plynu a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení,  

  

h) Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví  

1. podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah 

zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a 

způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,  

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání 

smluv a jejich registrace u operátora trhu,  

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,  

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek 
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elektřiny a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, 

včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu 

nouze,  

5. postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,  

6. postupy pro uplatnění povinně vykoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu s 

elektřinou,  

7. organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich 

vypořádání,  

8. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,  

9. termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny,  

10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,  

11. postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,  

  

i) Pravidla trhu s plynem, která stanoví  

1. pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribučním soustavám a k zásobníku plynu, 

rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční 

soustavě a zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,  

2. termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání 

smluv,  

3. postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,  

4. rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu 

a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a 

zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,  

5. postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,  

6. postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z zásobníku plynu 

po zániku smlouvy o uskladňování plynu,  

7. druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,  

8. pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,  

9. termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu,  

10. postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, 

neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,  

11. postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,  

  

j) rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a 

souvisejících služeb,  

  

k) rozsah uchovávaných údajů o plnění podle smluv na dodávky elektřiny nebo plynu nebo 

jejich derivátů,  

  

l) náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů 

statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, 

náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z 

funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby 

prokazování odborné způsobilosti auditora programu.  

  

 (3) Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví vyhláškou pravidla pro rozúčtování nákladů 

na teplo na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele.  
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