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§ 4 odst. 1 

 

(1) Doklad o vyúčtování podle § 3 odst. 1 se poskytuje v rozsahu 

základní a doprovodné části, které jsou zřetelně odděleny. Pokud o 

to zákazník požádá, doklad o vyúčtování obsahuje i podrobnou 

část. V případě, že se doklad o vyúčtování neposkytuje v rozsahu 

podrobné části, je tato část zpřístupněna zákazníkovi způsobem 

umožňujícím dálkový přístup nebo jinou elektronickou formou. 

32019L0944 Článek 18 odst. 1 

 

1.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování byly přesné, srozumitelné, jasné, stručné a 

uživatelsky vstřícné a byly předloženy způsobem, který 

konečným zákazníkům usnadňuje srovnávání. 

 

 

Příloha I 

 

1.2. 

Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se konečným 

zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové informace, které 

jsou zřetelným způsobem odděleny od jiných částí 

vyúčtování a informací o vyúčtování: 

 

§ 5 odst. 1 (1) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o 

vyúčtování informaci, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné 

nebo opravné. 

32019L0944 Článek 18 odst. 1 

 

Koneční zákazníci na požádání obdrží jasné a srozumitelné 

vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování 

vypracováno, a to především v případech, kdy vyúčtování 

není založeno na skutečné spotřebě. 

 

§ 5 odst. 2 (2) Osoba, která provádí vyúčtování, uvede na dokladu o 

vyúčtování veškeré údaje v přesné, přehledné, srozumitelné a 

čitelné podobě. 

32019L0944 Článek 18 odst. 1 

 

1.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování byly přesné, srozumitelné, jasné, stručné a 

uživatelsky vstřícné a byly předloženy způsobem, který 

konečným zákazníkům usnadňuje srovnávání. 

 

§ 5 odst. 3 (3) Doklad o vyúčtování vystavuje osoba, která vyúčtování 

provádí, v listinné nebo v elektronické podobě, a pokud je to 

možné, v otevřeném a strojově čitelném formátu, a to podle 

dohody se zákazníkem nebo odběratelem. 

32019L0944 

32018L2002 

Článek 18 odst. 3 

 

3.Členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byla 

nabízena možnost elektronických vyúčtování a informací o 

vyúčtování a flexibilní způsoby samotné úhrady. 
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Článek 10a odst. 2 písm. b) 

 

b) zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost 

elektronické formy informací o vyúčtování a elektronického 

vyúčtování; 

 

 

 

§ 5 odst. 4 (4) Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 poskytne osoba, 

která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou od ostatních částí 

dokladu o vyúčtování. 

32019L0944 

 

Článek 18 odst. 1 

 

1.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování byly přesné, srozumitelné, jasné, stručné a 

uživatelsky vstřícné a byly předloženy způsobem, který 

konečným zákazníkům usnadňuje srovnávání. 

 

§ 6 odst. 1 (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice obsahuje zřetelným 

způsobem odděleně 

a) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané 

elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této 

daně, 

b) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a 

c) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho 

úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, 

obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je 

vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, 

částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol. 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.1. Ve vyúčtováních se konečným zákazníkům výrazně 

sdělují tyto klíčové informace, které jsou zřetelným 

způsobem odděleny od jiných částí vyúčtování:  

a) cena k úhradě, a je-li to možné, rozčlenění této ceny a 

jasná informace o tom, že na všechny zdroje energie se 

mohou také vztahovat pobídky, které nejsou financovány z 

odvodů uvedených v podrobném rozčlenění ceny;  

b) datum splatnosti. 

 

Příloha I 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 
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§ 6 odst. 2 

písm. a) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce 

elektřiny, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 

 

§ 6 odst. 2 

písm. c) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa 

nebo jednotlivých odběrných míst, a jmenovitou proudovou 

hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením; v případě 

vyúčtování za více odběrných míst se jmenovitá proudová hodnota 

hlavního jističe před měřicím zařízením pro jednotlivá odběrná 

místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

f) kód konečného zákazníka pro změnu dodavatele nebo 

jedinečný identifikační kód jeho odběrného místa; 

 

§ 6 odst. 2 

písm. d) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

d) označení produktu obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a 

sazbu distribuce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných 

míst se označení produktu a sazba distribuce elektřiny pro 

jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně 

požádá, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

c) název sazby; 

§ 6 odst. 2 

písm. f) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

f) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do 

odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  
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a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

 

§ 6 odst. 2 

písm. g) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

 

g) rozpis plateb za dodávku elektřiny a související služby v 

elektroenergetice v členění na celkovou platbu za  

1. dodávku elektřiny a  

2. související služby v elektroenergetice, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 

§ 6 odst. 2 

písm. j) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

j) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo 

kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní 

linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů 

distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi 

za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním 

soustavám více provozovatelů distribučních soustav, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 

§ 6 odst. 2 

písm. k) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

k) datum ukončení smlouvy a datum, kdy dochází ke změně 

produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 
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sjednána, jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

d) případně datum ukončení smlouvy; 

 

 

Článek 18 

 

4.Zahrnuje-li smlouva budoucí změnu produktu nebo ceny 

nebo slevu, musí to být uvedeno ve vyúčtování spolu s 

datem, kdy k této změně dojde. 

 

§ 6 odst. 2 

písm. m) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice dále obsahuje  

 

m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce; v případě 

vyúčtování za více odběrných míst se přehled vyúčtování za 

jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně 

požádá, a 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

§ 6 odst. 3 

písm. a) 

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo  

  

a) rozpis plateb a cen v členění   

1. silová elektřina s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny 

účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku 

dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud 

během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 
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podle tarifního časového pásma, a  

2. související služba v elektroenergetice, 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 

§ 6 odst. 3 

písm. e) 

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje za každé odběrné místo 

 

e) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa v 

zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně 

předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska 

časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s 

elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné prostřednictvím 

informačního systému operátora trhu nebo obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu 

dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích 

obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje 

jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.  

 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.3. V případech, kdy je vyúčtování založeno na skutečné 

spotřebě nebo dálkovém odečtu provozovatelem, se ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních nebo společně s 

nimi nebo jako odkaz v nich zpřístupňují konečným 

zákazníkům tyto informace:  

 

a) grafické porovnání aktuální spotřeby elektřiny konečného 

zákazníka se spotřebou ve stejném období předchozího roku; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

 

b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka 

se spotřebou za stejné období předchozího roku, nejlépe v 

grafické podobě; 

§ 6 odst. 4 

písm. a) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o  

  

a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové 

směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny 

vyrobené  

1. z uhlí,  

2. v jaderných zařízeních,  

3. ze zemního plynu,  

4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,  

5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a  

6. z ostatních zdrojů, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

5. Uvádění zdrojů energie Dodavatelé uvádějí na fakturách 

podíl jednotlivých zdrojů energie na elektřině nakupované 

konečným zákazníkem na základě smlouvy na dodávky 

elektřiny (uvádění informací na úrovni produktu). Ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi 

nebo jako odkaz v nich se konečným zákazníkům poskytují 

tyto informace:  

 

a) podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě 

zdrojů energie užitých dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, 
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tj. v členském státě, kde byla uzavřena smlouva na dodávky 

elektřiny, jakož i na úrovni dodavatelského podniku, pokud 

dodavatel působí ve více členských státech) za předchozí rok 

srozumitelným způsobem, jenž umožní jednoznačné 

srovnání; 

§ 6 odst. 4 

písm. b) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o  

 

b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech výroby 

elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a 

radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to 

alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,  

32019L0944 

 

Příloha I 

 

5. Uvádění zdrojů energie Dodavatelé uvádějí na fakturách 

podíl jednotlivých zdrojů energie na elektřině nakupované 

konečným zákazníkem na základě smlouvy na dodávky 

elektřiny (uvádění informací na úrovni produktu). Ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi 

nebo jako odkaz v nich se konečným zákazníkům poskytují 

tyto informace: 

 

b) informace o dopadech na životní prostředí, minimálně s 

údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu, které vznikly 

při výrobě elektřiny z celkové skladby zdrojů energie užitých 

dodavatelem za předchozí rok; 

  

§ 6 odst. 4 

písm. e) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o  

 

e) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a obchodníkem 

s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci týkající se 

dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice nebo 

jejich vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů 

příslušného subjektu podle článku 26. 

§ 6 odst. 4 

písm. f) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

f) možnosti změny dodavatele, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  
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e) informace o možnosti změny dodavatele a výhodách z 

toho plynoucích; 

 

§ 6 odst. 4 

písm. g) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

g) adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze 

najít srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s 

elektřinou provozované nebo zajišťované Energetickým 

regulačním úřadem, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

i) adresa internetové stránky nebo jiný odkaz na místo, kde 

lze najít srovnávací nástroje podle článku 14. 

 

§ 6 odst. 4 

písm. h) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

h) adrese internetové stránky Energetického regulačního úřadu, 

kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské 

organizace nebo obdobné energetické agentury, a 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.3. V případech, kdy je vyúčtování založeno na skutečné 

spotřebě nebo dálkovém odečtu provozovatelem, se ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních nebo společně s 

nimi nebo jako odkaz v nich zpřístupňují konečným 

zákazníkům tyto informace:  

 

b) kontaktní údaje spotřebitelských organizací, energetických 

agentur nebo podobných subjektů, včetně adres internetových 

stránek, u nichž lze získat informace o dostupných opatřeních 

ke zvýšení energetické účinnosti u spotřebičů energie; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

 

c) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, 

energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně adres 
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internetových stránek, u nichž jsou dostupné informace o 

opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, srovnávací 

profily konečných uživatelů a objektivní technické údaje o 

energetických spotřebičích. 

 

1.3 Poradenství týkající se energetické účinnosti 

doprovázející vyúčtování a další informace pro konečné 

zákazníky 

Při zasílání smluv a změn ve smlouvách a ve vyúčtování, 

které zákazníci dostávají, nebo na internetových stránkách 

určených jednotlivým zákazníkům informují distributoři 

energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní 

prodejci energie své zákazníky jasně a srozumitelně o 

kontaktních údajích nezávislých středisek pro poskytování 

poradenství spotřebitelům, energetických agentur nebo 

podobných institucí, včetně jejich internetových adres, kde 

mohou získat poradenství ohledně dostupných opatření v 

zájmu energetické účinnosti, srovnávacích profilů pro jejich 

spotřebu energie a technických údajů o energetických 

spotřebičích, které mohou pomoci snížit spotřebu těchto 

spotřebičů. 

 

§ 6 odst. 4 

písm. i) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice obsahuje informace o 

i) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně 

adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy 

webových stránek. 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů 

příslušného subjektu podle článku 26. 

§ 6 odst. 5 (5) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky 

původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly 

jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 

4 písm. a) včetně uplatněných záruk původu. 

32019L0944 Příloha I 

 

5.  

Pokud jde o uvádění informací o elektřině z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, mohou se použít 
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záruky původu vydané podle čl. 14 odst. 10 směrnice 

2012/27/EU. Informace o elektřině z obnovitelných zdrojů se 

uvádějí za pomoci záruk původu s výjimkou případů 

uvedených v čl. 19 odst. 8 písm. a) a b) směrnice (EU) 

2018/2001. 

§ 7 odst. 1 (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny 

obsahuje zřetelným způsobem odděleně 

a) výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané 

elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této 

daně, 

b) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a 

c) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho 

úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, 

obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je 

vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, 

částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol. 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.1. Ve vyúčtováních se konečným zákazníkům výrazně 

sdělují tyto klíčové informace, které jsou zřetelným 

způsobem odděleny od jiných částí vyúčtování:  

a) cena k úhradě, a je-li to možné, rozčlenění této ceny a 

jasná informace o tom, že na všechny zdroje energie se 

mohou také vztahovat pobídky, které nejsou financovány z 

odvodů uvedených v podrobném rozčlenění ceny;  

b) datum splatnosti. 

 

Příloha I 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 

 

§ 7 odst. 2 

písm. a) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje 

 

a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou nebo výrobce 

elektřiny, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 
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§ 7 odst. 2 

písm. c) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje 

 

c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa 

nebo jednotlivých odběrných míst, a jmenovitou proudovou 

hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením; v případě 

vyúčtování za více odběrných míst se jmenovitá proudová hodnota 

hlavního jističe před měřicím zařízením pro jednotlivá odběrná 

místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

f) kód konečného zákazníka pro změnu dodavatele nebo 

jedinečný identifikační kód jeho odběrného místa; 

 

§ 7 odst. 2 

písm. d) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje 

 

d) označení produktu obchodníka s elektřinou, je-li sjednán, a 

sazbu distribuce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných 

míst se označení produktu a sazba distribuce elektřiny pro 

jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně 

požádá, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

c) název sazby; 

§ 7 odst. 2 

písm. f) 
(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje  

f) celkové množství elektřiny dodané do odběrného místa nebo do 

odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 
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§ 7 odst. 2 

písm. i) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje 

 

i) kontakt na zákaznickou linku obchodníka s elektřinou nebo 

kontakt na výrobce elektřiny a kontakt na poruchovou telefonní 

linku provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatelů 

distribučních soustav, pokud je ČÁST A poskytována zákazníkovi 

za více odběrných míst, která jsou připojena k distribučním 

soustavám více provozovatelů distribučních soustav, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 

§ 7 odst. 2 

písm. j) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje 

 

i) datum ukončení smlouvy a datum, kdy dochází ke změně 

produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny 

sjednána, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

d) případně datum ukončení smlouvy; 

 

 

Článek 18 

 

4.Zahrnuje-li smlouva budoucí změnu produktu nebo ceny 

nebo slevu, musí to být uvedeno ve vyúčtování spolu s 

datem, kdy k této změně dojde. 

 

§ 7 odst. 3 

písm. a) 

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje za každé odběrné místo  

  

a) rozpis plateb a cen v členění   

1. silová elektřina s uvedením ceny za jednotku dodané elektřiny 

účtované za zúčtovací období nebo s uvedením cen za jednotku 

dodané elektřiny účtovaných za část zúčtovacího období, pokud 

během zúčtovacího období došlo k její změně, a to s rozlišením 

podle tarifního časového pásma, a  

32019L0944 

 

Příloha I 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 
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2. související služba v elektroenergetice, 

§ 7 odst. 3 

písm. e) 

(3) ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje za každé odběrné místo 

 

e) množství elektřiny dodané do každého odběrného místa v 

zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně 

předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska 

časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s 

elektřinou nebo výrobci elektřiny dostupné prostřednictvím 

informačního systému operátora trhu nebo obchodník s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny zákazníkovi v těchto obdobích elektřinu 

dodával; informace o množství dodané elektřiny v zúčtovacích 

obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje 

jednoznačné srovnání spotřeby elektřiny.  

 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.3. V případech, kdy je vyúčtování založeno na skutečné 

spotřebě nebo dálkovém odečtu provozovatelem, se ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních nebo společně s 

nimi nebo jako odkaz v nich zpřístupňují konečným 

zákazníkům tyto informace:  

 

a) grafické porovnání aktuální spotřeby elektřiny konečného 

zákazníka se spotřebou ve stejném období předchozího roku; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

 

b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka 

se spotřebou za stejné období předchozího roku, nejlépe v 

grafické podobě; 

§ 7 odst. 4 

písm. a) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o  

  

a) původu energie nebo podílu jednotlivých zdrojů na celkové 

směsi paliv obchodníka s elektřinou v členění na podíl elektřiny 

vyrobené  

1. z uhlí,  

2. v jaderných zařízeních,  

3. ze zemního plynu,  

4. ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,  

5. ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a  

6. z ostatních zdrojů, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

5. Uvádění zdrojů energie Dodavatelé uvádějí na fakturách 

podíl jednotlivých zdrojů energie na elektřině nakupované 

konečným zákazníkem na základě smlouvy na dodávky 

elektřiny (uvádění informací na úrovni produktu). Ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi 

nebo jako odkaz v nich se konečným zákazníkům poskytují 

tyto informace:  

 

a) podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě 

zdrojů energie užitých dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, 
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tj. v členském státě, kde byla uzavřena smlouva na dodávky 

elektřiny, jakož i na úrovni dodavatelského podniku, pokud 

dodavatel působí ve více členských státech) za předchozí rok 

srozumitelným způsobem, jenž umožní jednoznačné 

srovnání; 

§ 7 odst. 4 

písm. b) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o  

 

b) veřejně dostupných zdrojích informací o dopadech 

výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a 

radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, a to 

alespoň formou odkazu na takový veřejně dostupný zdroj,  

32019L0944 

 

Příloha I 

 

5. Uvádění zdrojů energie Dodavatelé uvádějí na fakturách 

podíl jednotlivých zdrojů energie na elektřině nakupované 

konečným zákazníkem na základě smlouvy na dodávky 

elektřiny (uvádění informací na úrovni produktu). Ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi 

nebo jako odkaz v nich se konečným zákazníkům poskytují 

tyto informace: 

 

b) informace o dopadech na životní prostředí, minimálně s 

údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu, které vznikly 

při výrobě elektřiny z celkové skladby zdrojů energie užitých 

dodavatelem za předchozí rok; 

  

§ 7 odst. 4 

písm. e) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o  

 

e) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a 

obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny spor ve věci 

týkající se dodávky elektřiny a související služby v 

elektroenergetice nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení 

takových sporů, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů 

příslušného subjektu podle článku 26. 

§ 7 odst. 4 

písm. f) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o 

f) možnosti změny dodavatele, 

32019L0944 

 

Článek 18 

6.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování splňovaly minimální požadavky stanovené v 

příloze I. 

 

Příloha I 
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1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

e) informace o možnosti změny dodavatele a výhodách z 

toho plynoucích; 

 

§ 7 odst. 4 

písm. g) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o 

g) adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze 

najít srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s 

elektřinou provozované nebo zajišťované Energetickým 

regulačním úřadem, 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

i) adresa internetové stránky nebo jiný odkaz na místo, kde 

lze najít srovnávací nástroje podle článku 14. 

 

§ 7 odst. 4 

písm. h) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o 

h) adrese internetové stránky Energetického regulačního úřadu, 

kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské 

organizace nebo obdobné energetické agentury, a 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.3. V případech, kdy je vyúčtování založeno na skutečné 

spotřebě nebo dálkovém odečtu provozovatelem, se ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních nebo společně s 

nimi nebo jako odkaz v nich zpřístupňují konečným 

zákazníkům tyto informace:  

 

b) kontaktní údaje spotřebitelských organizací, energetických 

agentur nebo podobných subjektů, včetně adres internetových 

stránek, u nichž lze získat informace o dostupných opatřeních 

ke zvýšení energetické účinnosti u spotřebičů energie; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 
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stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

 

c) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, 

energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně adres 

internetových stránek, u nichž jsou dostupné informace o 

opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, srovnávací 

profily konečných uživatelů a objektivní technické údaje o 

energetických spotřebičích. 

 

1.3 Poradenství týkající se energetické účinnosti 

doprovázející vyúčtování a další informace pro konečné 

zákazníky 

Při zasílání smluv a změn ve smlouvách a ve vyúčtování, 

které zákazníci dostávají, nebo na internetových stránkách 

určených jednotlivým zákazníkům informují distributoři 

energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní 

prodejci energie své zákazníky jasně a srozumitelně o 

kontaktních údajích nezávislých středisek pro poskytování 

poradenství spotřebitelům, energetických agentur nebo 

podobných institucí, včetně jejich internetových adres, kde 

mohou získat poradenství ohledně dostupných opatření v 

zájmu energetické účinnosti, srovnávacích profilů pro jejich 

spotřebu energie a technických údajů o energetických 

spotřebičích, které mohou pomoci snížit spotřebu těchto 

spotřebičů. 

 

§ 7 odst. 4 

písm. i) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny dále 

obsahuje informace o 

i) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně 

adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy 

webových stránek. 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů 

příslušného subjektu podle článku 26. 
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§ 7 odst. 5 (5) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává záruky 

původu, uvede v části C dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

související služby v elektroenergetice jím obstarané podíly 

jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv podle odstavce 

4 písm. a) včetně uplatněných záruk původu. 

32019L0944 Příloha I 

 

5.  

Pokud jde o uvádění informací o elektřině z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, mohou se použít 

záruky původu vydané podle čl. 14 odst. 10 směrnice 

2012/27/EU. Informace o elektřině z obnovitelných zdrojů se 

uvádějí za pomoci záruk původu s výjimkou případů 

uvedených v čl. 19 odst. 8 písm. a) a b) směrnice (EU) 

2018/2001. 

§ 8 odst. 1 (1) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční 

soustavy obsahuje zřetelným způsobem odděleně 

a) výši celkové fakturované částky za službu distribuční soustavy v 

elektroenergetice s daní z přidané hodnoty a bez této daně, 

b) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období a 

c) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho 

úhrady; pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné, 

obsahuje dále v případě nedoplatku grafický kód, ve kterém je 

vždy obsaženo alespoň číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, 

částka k úhradě, měna platby a variabilní symbol. 

32019L0944 Příloha I 

 

1.1. Ve vyúčtováních se konečným zákazníkům výrazně 

sdělují tyto klíčové informace, které jsou zřetelným 

způsobem odděleny od jiných částí vyúčtování:  

a) cena k úhradě, a je-li to možné, rozčlenění této ceny a 

jasná informace o tom, že na všechny zdroje energie se 

mohou také vztahovat pobídky, které nejsou financovány z 

odvodů uvedených v podrobném rozčlenění ceny;  

b) datum splatnosti. 

 

 

§ 8 odst. 2 

písm. a) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční 

soustavy dále obsahuje  

a) identifikační údaje provozovatele distribuční soustavy2), 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 

 

§ 8 odst. 2 

písm. c) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy dále 

obsahuje  

  

c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného místa 

nebo jednotlivých odběrných míst a jmenovitou proudovou 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 
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hodnotu hlavního jističe před měřicím zařízením, jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

f) kód konečného zákazníka pro změnu dodavatele nebo 

jedinečný identifikační kód jeho odběrného místa; 

 

§ 8 odst. 2 

písm. f) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy dále 

obsahuje  

f) celkové množství elektřiny distribuované do odběrného místa 

nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací období, 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

§ 8 odst. 2 

písm. i) 

(2) ČÁST A dokladu o vyúčtování služby distribuční soustavy dále 

obsahuje  

i) kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční 

soustavy, a 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory 

pro spotřebitele a e-mailové adresy; 

§ 8 odst. 4 

písm. c) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování distribuce elektřiny 

obsahuje informace o  

c) právech zákazníka, vznikne-li mezi zákazníkem a 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 
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provozovatelem distribuční soustavy spor ve věci týkající se 

distribuce elektřiny nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení 

takových sporů a 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů 

příslušného subjektu podle článku 26. 

§ 8 odst. 4 

písm. d) 

(4) ČÁST C dokladu o vyúčtování distribuce elektřiny 

obsahuje informace o  

d) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně 

adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy 

webových stránek. 

32019L0944 Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

g) informace o právech konečného zákazníka ve vztahu k 

mimosoudnímu urovnání sporu, včetně kontaktních údajů 

příslušného subjektu podle článku 26. 

§ 9 odst. 1 (1) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v 

elektroenergetice obsahuje samostatně vyčíslený údaj o jednotkové 

ceně, množství a celkové platbě za  

a) zajišťování distribuce nebo přenosu elektřiny, s 

rozdělením na její jednotlivé složky podle vyhlášky upravující 

pravidla trhu s elektřinou8),  

b) systémové služby,  

c) činnosti operátora trhu,  

d) dodávku silové elektřiny a  

e) složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny 

služby přenosové soustavy na podporu elektřiny z podporovaných 

zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie 

včetně obou způsobů výpočtu s vyčíslením nižší z plateb.  

 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.1. Ve vyúčtováních se konečným zákazníkům výrazně 

sdělují tyto klíčové informace, které jsou zřetelným 

způsobem odděleny od jiných částí vyúčtování:  

a) cena k úhradě, a je-li to možné, rozčlenění této ceny a 

jasná informace o tom, že na všechny zdroje energie se 

mohou také vztahovat pobídky, které nejsou financovány z 

odvodů uvedených v podrobném rozčlenění ceny;  

b) datum splatnosti. 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 
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zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 

 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

 

§ 9 odst. 2 (2) Doklad o vyúčtování související služby v elektroenergetice 

obsahuje samostatně vyčíslené údaje podle odstavce 1 písm. a) až 

c) a e). 

32019L0944 

 

Příloha I 

 

 

3. Členění ceny účtované zákazníkům Cena účtovaná 

zákazníkům je součtem těchto tří složek: složky energie a 

dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky 

zahrnující daně, odvody a poplatky. Je-li ve vyúčtováních 

uváděno členění ceny účtované konečným zákazníkům, 

použijí se v celé Unii společné definice uvedených tří složek 

tohoto členění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1952 (1). 

 

§ 9 odst. 3 (3) Doklad o vyúčtování dodávky elektřiny obsahuje samostatně 

vyčíslený údaj podle odstavce 1 písm. d). 

32019L0944 

32012L0027 

Příloha I 

 

1.2. Ve vyúčtováních a informacích o vyúčtování se 

konečným zákazníkům výrazně sdělují tyto klíčové 

informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od 

jiných částí vyúčtování a informací o vyúčtování:  

 

a) spotřeba elektřiny za zúčtovací období; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBW3FQTQP)



Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s právními předpisy EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení 

 

21/39 

 

Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

 

§ 9 odst. 6 (6) Doklad o vyúčtování podle odstavce 1 a 3 dále obsahuje 

informace o podílu jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi 

paliv obchodníka s elektřinou nebo výrobce elektřiny v členění na 

podíl elektřiny vyrobené  

a) z uhlí,  

b) v jaderných zařízeních,  

c) ze zemního plynu,  

d) ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie,  

e) ze zdrojů využívajících druhotné energetické zdroje a  

f) z ostatních zdrojů.  

 

32019L0944 Příloha I 

 

5. Uvádění zdrojů energie Dodavatelé uvádějí na fakturách 

podíl jednotlivých zdrojů energie na elektřině nakupované 

konečným zákazníkem na základě smlouvy na dodávky 

elektřiny (uvádění informací na úrovni produktu). Ve 

vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi 

nebo jako odkaz v nich se konečným zákazníkům poskytují 

tyto informace:  

 

a) podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě 

zdrojů energie užitých dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, 

tj. v členském státě, kde byla uzavřena smlouva na dodávky 

elektřiny, jakož i na úrovni dodavatelského podniku, pokud 

dodavatel působí ve více členských státech) za předchozí rok 

srozumitelným způsobem, jenž umožní jednoznačné 

srovnání; 

§ 9 odst. 7 (7) Obchodník s elektřinou, který nakupuje či prodává 

záruky původu, uvede v dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny 

nebo v dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 

služby v elektroenergetice jím obstarané podíly jednotlivých 

zdrojů na celkové směsi paliv podle odstavce 6 včetně uplatněných 

záruk původu. 

32019L0944 Příloha I 

 

5.  

Pokud jde o uvádění informací o elektřině z vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, mohou se použít 

záruky původu vydané podle čl. 14 odst. 10 směrnice 

2012/27/EU. Informace o elektřině z obnovitelných zdrojů se 

uvádějí za pomoci záruk původu s výjimkou případů 

uvedených v čl. 19 odst. 8 písm. a) a b) směrnice (EU) 
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2018/2001. 

§ 10 odst. 2 

písm. f) 

f) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa za 

zúčtovací období v objemových a energetických jednotkách včetně 

hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu, 

32012L0027 Příloha VII 

 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

§ 10 odst. 2 

písm. m) 

m) přehled vyúčtování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce; v 

případě vyúčtování za více odběrných míst se přehled vyúčtování 

za jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník 

výslovně požádá, a 

32012L0027 Příloha VII 

 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

§ 10 odst. 3 

písm. f) 

f) množství plynu dodané do každého odběrného místa v 

zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně 

předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska 

časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s plynem 

nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím informačního 

systému operátora trhu nebo obchodník s plynem nebo výrobce 

plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o 

množství dodaného plynu v zúčtovacích obdobích se poskytuje v 

takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání 

spotřeby plynu. 

32012L0027 Příloha VII 

 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka 

se spotřebou za stejné období předchozího roku, nejlépe v 

grafické podobě; 

§ 10 odst. 4 

písm. f) 

f) adrese internetové stránky Energetického regulačního 

úřadu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé 

spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a 

32012L0027 Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 
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stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

c) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, 

energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně adres 

internetových stránek, u nichž jsou dostupné informace o 

opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, srovnávací 

profily konečných uživatelů a objektivní technické údaje o 

energetických spotřebičích. 

§ 11 odst. 2 

písm. f) 

f) celkové množství plynu dodaného do odběrného místa za 

zúčtovací období v objemových a energetických jednotkách včetně 

hodnoty spalného tepla a objemového přepočtového koeficientu, 

32012L0027 Příloha VII 

 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

§ 11 odst. 3 

písm. d) 

d) celkovou platbu za dodávku plynu s uvedením ceny 

dodaného plynu účtované za zúčtovací období nebo s uvedením 

cen za jednotku dodaného plynu účtovaných za část zúčtovacího 

období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně, a 

32012L0027 Příloha VII 

 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie; 

 

§ 11 odst. 3 

písm. e) 

e) množství plynu dodané do každého odběrného místa v 

zúčtovacím období a alespoň ve dvou bezprostředně 

předcházejících zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska 

časového trvání, pokud jsou takové údaje obchodníkovi s plynem 

nebo výrobci plynu dostupné prostřednictvím informačního 

systému operátora trhu nebo obchodník s plynem nebo výrobce 

plynu zákazníkovi v těchto obdobích plyn dodával; informace o 

množství dodaného plynu v zúčtovacích obdobích se poskytuje v 

takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné srovnání 

32012L0027 Příloha VII 

 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka 
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spotřeby plynu. se spotřebou za stejné období předchozího roku, nejlépe v 

grafické podobě; 

§ 11 odst. 4 

písm. f) 

f) adrese internetové stránky Energetického regulačního 

úřadu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé 

spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, a 

32012L0027 Příloha VII 

 

1.2 Minimální informace obsažené ve vyúčtování 

Členské státy zajistí, aby v případě potřeby koneční zákazníci 

měli ve svých vyúčtováních, smlouvách, transakcích a 

stvrzenkách na distribučních místech k dispozici v jasné a 

pochopitelné podobě tyto informace: 

c) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, 

energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně adres 

internetových stránek, u nichž jsou dostupné informace o 

opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, srovnávací 

profily konečných uživatelů a objektivní technické údaje o 

energetických spotřebičích. 

§ 14 odst. 1 

písm. f) 

f) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období 

uvedené v GJ, kWh nebo MWh, 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace:  

 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie nebo 

celkové náklady na vytápění a odečty indikátorů pro 

rozdělování nákladů na vytápění; 

§ 14 odst. 2 

písm. c) 

c) cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, a 

výši ceny všech jejich jednotlivých složek, jsou-li uplatněny v 

zúčtovacím období, vztažené na jednotku tepelné energie nebo na 

jednotku tepelného výkonu, 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace:  

 

a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie nebo 

celkové náklady na vytápění a odečty indikátorů pro 

rozdělování nákladů na vytápění; 
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§ 14 odst. 2 

písm. g) 

g) údaje o množství tepelné energie dodané odběrateli tepelné 

energie v odběrném místě v zúčtovacím období a alespoň ve dvou 

předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z hlediska 

časového trvání, pokud dodavatel tepelné energie do odběrného 

místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; informace o 

množství tepelné energie v zúčtovacích obdobích se poskytuje 

alespoň jednou za kalendářní rok v takové grafické podobě, která 

umožňuje srovnání ročního odběru tepelné energie; v případě 

dodávek tepelné energie pro vytápění jsou informace o množství 

tepelné energie upravené s ohledem na klimatické podmínky v 

zúčtovacích obdobích, 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace:  

 

c) srovnání aktuální spotřeby energie konečných uživatelů se 

spotřebou na vytápění a chlazení za stejné období 

předchozího roku, v grafické podobě, opravené o klimatický 

korekční faktor; 

§ 14 odst. 2 

písm. h) 

h) informace o použité skladbě zdrojů energie a souvisejících 

ročních emisích skleníkových plynů za poslední kalendářní rok, za 

které jsou dostupné, pokud se jedná o dodávku tepelné energie ze 

soustav dálkového vytápění o jmenovitém příkonu nad 20 MW, a 

to provozovatelem zařízení na základě povolení podle zákona 

upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů9), a 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace:  

 

b) informace o použité skladbě zdrojů energie a souvisejících 

ročních emisích skleníkových plynů, a to i pro konečné 

uživatele napojené na dálkové vytápění nebo dálkové 

chlazení, a popis jednotlivých uplatňovaných daní, poplatků a 

sazeb. Členské státy mohou omezit rozsah požadavku na 

poskytování informací o emisích skleníkových plynů tak, aby 

zahrnovaly pouze dodávky ze soustav dálkového vytápění o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW; 

§ 14 odst. 2 

písm. i) 

i) popis jednotlivých po odběrateli uplatňovaných daní nebo 

poplatků za dodanou tepelnou energii 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace:  

 

b) informace o použité skladbě zdrojů energie a souvisejících 
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ročních emisích skleníkových plynů, a to i pro konečné 

uživatele napojené na dálkové vytápění nebo dálkové 

chlazení, a popis jednotlivých uplatňovaných daní, poplatků a 

sazeb. Členské státy mohou omezit rozsah požadavku na 

poskytování informací o emisích skleníkových plynů tak, aby 

zahrnovaly pouze dodávky ze soustav dálkového vytápění o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW; 

§ 14 odst. 3 

písm. b) 

b) právech odběratele tepelné energie, vznikne-li mezi odběratelem 

a dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky 

tepelné energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení 

takových sporů 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace: 

 

e) informace o souvisejících postupech pro podávání 

stížností, mediačních službách nebo mechanismech 

alternativního řešení sporů, podle práva jednotlivých 

členských států;  

§ 14 odst. 3 

písm. c) 

c) adrese internetové stránky Energetického regulačního úřadu, 

kde jsou zveřejněné kontaktní údaje na nezávislé spotřebitelské 

organizace nebo obdobné energetické agentury, 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

3. Minimální informace obsažené ve vyúčtování Členské 

státy zajistí, aby koneční uživatelé měli ve svých 

vyúčtováních, jsou-li založena na skutečné spotřebě nebo 

odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění, k 

dispozici v jasné a srozumitelné podobě tyto informace:  

 

d) kontaktní údaje na organizace konečných zákazníků, 

energetické agentury nebo podobné subjekty, včetně adres 

internetových stránek, u nichž lze získat informace o 

opatřeních ke zvýšení energetické účinnosti, srovnávací 

profily konečných uživatelů a objektivní technické údaje o 

spotřebičích energie; 

§ 15 odst. 1 (1) Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny provede 

bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka 

zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě 

následujících, a to do 15 dnů ode dne předání údajů pro vyúčtování 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Příloha I 

 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

a) vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí 
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dodávek elektřiny provozovatelem přenosové nebo distribuční 

soustavy podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou6). 

Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými místy, 

provede obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny nejméně 

jednou ročně bezplatně řádné vyúčtování souhrnu více odběrných 

míst tohoto zákazníka, a to do 15 dnů ode dne předání údajů pro 

vyúčtování dodávek elektřiny provozovatelem přenosové nebo 

distribuční soustavy podle vyhlášky upravující pravidla trhu s 

elektřinou6) pro poslední z těchto odběrných míst. 

alespoň jednou ročně; 

 

Článek 18 odst. 2 

 

2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Příloha VII 

 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

 

§ 15 odst. 2 (2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel 

přenosové soustavy provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně 

jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 

kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne 

odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky upravující měření 

elektřiny4). Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými 

místy, provede provozovatel distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy nejméně jednou ročně bezplatně 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Příloha I 

 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

a) vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí 

alespoň jednou ročně; 

 

Článek 18 odst. 2 
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řádné vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a 

to do 15 dnů ode dne odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky 

upravující měření elektřiny4) z posledního z těchto odběrných 

míst. 

2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Příloha VII 

 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

§ 15 odst. 3 (3) Obchodník s elektřinou, výrobce elektřiny, provozovatel 

distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy 

provede na žádost zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování k 

31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s 

vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle obchodníkovi s 

elektřinou, výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy 

nebo provozovateli přenosové soustavy samoodečet provedený k 

poslednímu dni kalendářního roku podle vyhlášky upravující 

měření elektřiny4). 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Příloha I 

 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

a) vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí 

alespoň jednou ročně; 

 

Článek 18 odst. 2 

 

2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Příloha VII 

 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 
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Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

§ 15 odst. 4 (4) Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny provede 

bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne předání údajů 

pro vyúčtování dodávek elektřiny provozovatelem přenosové nebo 

distribuční soustavy podle vyhlášky upravující pravidla trhu s 

elektřinou6), pokud zákazník ukončil odběr elektřiny v odběrném 

místě nebo změnil obchodníka s elektřinou. V případě zákazníka, 

jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého 

nebo velmi vysokého napětí, se bezplatné mimořádné vyúčtování 

podle věty první provede do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém 

dochází předání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny podle 

vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou6). 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Článek 10 

 

12.Dodavatelé poskytnou konečným zákazníkům po jakékoli 

změně dodavatele závěrečné vyúčtování nejpozději šest 

týdnů poté, co taková změna proběhla. 

 

Článek 18 odst. 2 

 

2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Příloha I 

 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

a) vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí 

alespoň jednou ročně; 

 

Příloha VII 
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1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

§ 15 odst. 5 (5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně 

mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne odečtu z měřicího 

zařízení podle vyhlášky upravující měření elektřiny4), pokud 

zákazník ukončil odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil 

obchodníka s elektřinou. 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Článek 10 

 

12.Dodavatelé poskytnou konečným zákazníkům po jakékoli 

změně dodavatele závěrečné vyúčtování nejpozději šest 

týdnů poté, co taková změna proběhla. 

 

Článek 18 odst. 2 

 

2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Příloha I 

 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

a) vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí 

alespoň jednou ročně; 

 

Příloha VII 
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1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

§ 16 odst. 1 (1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede bezplatně 

řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího 

období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a 

to do 15 dnů ode dne předání údajů pro vyúčtování dodávek plynu 

provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy podle 

vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem 7). Pokud se tak dohodl 

se zákazníkem s více odběrnými místy, provede obchodník s 

plynem nebo výrobce plynu nejméně jednou ročně bezplatně řádné 

vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to do 

15 dnů ode dne předání údajů pro vyúčtování dodávek plynu 

provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy podle 

vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem7) pro poslední z těchto 

odběrných míst. 

32012L0027 

32018L2002 

Příloha VII 

 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 
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vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

§ 16 odst. 2 (2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní 

soustavy provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou 

ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 

kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne 

odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky upravující měření 

plynu5). Pokud se tak dohodl se zákazníkem s více odběrnými 

místy, provede provozovatel distribuční soustavy nebo 

provozovatel přepravní soustavy nejméně jednou ročně bezplatně 

řádné vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a 

to do 15 dnů ode dne odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky 

upravující měření plynu5) z posledního z těchto odběrných míst. 

32012L0027 

32018L2002 

Příloha VII 

 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

§ 16 odst. 3 (3) Obchodník s plynem, výrobce plynu, provozovatel distribuční 

soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy provede na žádost 

zákazníka bezplatně mimořádné vyúčtování, pokud zákazník 

společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle 

obchodníkovi s plynem, výrobci plynu, provozovateli distribuční 

soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet 

provedený k poslednímu dni kalendářního měsíce podle vyhlášky, 

která upravuje měření plynu4). Žádost o mimořádné vyúčtování je 

možné zaslat nejvýše jednou za 6 měsíců, případně nejvýše jednou 

za 3 měsíce, pokud se doklad o vyúčtování vystavuje v 

elektronické podobě. 

32012L0027 

32018L2002 

Příloha VII 

 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 
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Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

 

§ 16 odst. 4  (4) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede 

bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne předání údajů 

pro vyúčtování dodávek plynu provozovatelem přepravní nebo 

distribuční soustavy podle vyhlášky upravující pravidla trhu s 

plynem 7), pokud zákazník ukončil odběr plynu v odběrném místě 

nebo změnil obchodníka s plynem. V případě zákazníka kategorie 

střední odběratel a velkoodběratel se bezplatné mimořádné 

vyúčtování podle věty první provede do 15 dnů od konce měsíce, 

ve kterém dochází k předání údajů pro vyúčtování dodávek plynu 

podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem7). 

32018L2002 Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

§ 16 odst. 5 (5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně 

mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne odečtu z měřicího 

zařízení podle vyhlášky upravující měření plynu5), pokud 

zákazník ukončil odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil 

obchodníka s elektřinou. 

32018L2002 Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

 

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě 

§ 17 odst. 1 (1) Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně 

vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za kalendářní 

rok, a to k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním 

dnem zúčtovacího období. Doklad o vyúčtování dodávky tepelné 

energie za kalendářní rok poskytuje dodavatel odběrateli 

nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud se 

s odběratelem nedohodne jinak. 

32018L2002 Příloha VIIa 

 

1. Vyúčtování na základě skutečné spotřeby nebo odečtů 

indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění Aby koneční 

uživatelé mohli regulovat svou spotřebu energie, provádí se 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby nebo odečtů 

indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň 

jednou ročně. 
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Článek 11a odst. 1 

 

1. Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé obdrželi 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování spotřeby 

energie bezplatně a aby měli vhodný a bezplatný přístup k 

údajům o své spotřebě. 

§ 19 odst. 1 (1) Pokud není v odběrném místě zákazníka instalováno měřící 

zařízení s dálkovým přenosem údajů, poskytuje obchodník s 

elektřinou nebo výrobce elektřiny na žádost zákazníkovi bezplatně 

informace o vyúčtování v rozsahu § 6 odst. 2 písm. a), c), d), f) a 

k) a § 6 odst. 4 písm. e), g) a h) nebo § 7 odst. 2 písm. a), c), d), f) 

a j) a § 7 odst. 4 písm. e), g) a h), pokud zákazník společně s 

žádostí zašle obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny 

samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního měsíce 

podle vyhlášky, která upravuje měření elektřiny4). Žádost o 

informace o vyúčtování podle věty první je možné zaslat nejvýše 

jednou za 6 měsíců, případně nejvýše jednou za 3 měsíce, pokud 

se doklad o vyúčtování vystavuje v elektronické podobě. 

Informace o vyúčtování se poskytují v listinné nebo v elektronické 

podobě podle dohody se zákazníkem. 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Článek 2 

 

21) „informacemi o vyúčtování“ informace poskytované ve 

vyúčtováních konečného zákazníka s výjimkou žádosti o 

platbu; 

 

Příloha I 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 

b) pokud konečný zákazník nemá nainstalován elektroměr 

umožňující dálkový odečet provozovatelem nebo pokud se 

konečný zákazník aktivně rozhodne znemožnit dálkový 

odečet v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva, přesné 

informace o vyúčtování na základě skutečné spotřeby se 

konečnému zákazníkovi poskytují alespoň každých šest 

měsíců nebo na požádání každé tři měsíce nebo v případech, 

kdy se konečný zákazník rozhodne pro elektronické 

vyúčtování; 

c) pokud konečný zákazník nemá nainstalován elektroměr 

umožňující dálkový odečet provozovatelem nebo pokud se 

konečný zákazník aktivně rozhodne znemožnit dálkový 

odečet v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva, lze 

povinnosti uvedené v písmenech a) a b) splnit 

prostřednictvím systému pravidelných vlastních odečtů 

prováděných konečným zákazníkem, který výsledky těchto 

odečtů ze svého elektroměru sdělují provozovateli. Pouze v 

případě, že konečný zákazník neposkytne odečtené údaje z 

elektroměru za dané zúčtovací období, lze vyúčtování nebo 

informace o vyúčtování založit na odhadu spotřeby či na 

paušální sazbě; 

 

Článek 18 
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2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Článek 18 

3.Členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byla 

nabízena možnost elektronických vyúčtování a informací o 

vyúčtování a flexibilní způsoby samotné úhrady. 

 

Článek 18 

6.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování splňovaly minimální požadavky stanovené v 

příloze I. 

 

Příloha VII 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 

elektřiny a plynu  

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě. 

§ 19 odst. 2 (2) Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí 

zařízení s dálkovým přenosem údajů, poskytuje obchodník s 

elektřinou nebo výrobce elektřiny na žádost zákazníkovi bezplatně 

informace o vyúčtování na základě skutečné spotřeby v rozsahu § 

6 odst. 2 písm. a), c), d), f) a k) a § 6 odst. 4 písm. e), g) a h) nebo 

32019L0944 

32012L0027 

32018L2002 

Článek 2 

 

21) „informacemi o vyúčtování“ informace poskytované ve 

vyúčtováních konečného zákazníka s výjimkou žádosti o 

platbu; 
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§ 7 odst. 2 písm. a), c), d), f) a j) a § 7 odst. 4 písm. e), g) a h) 

nejméně každý měsíc, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup 

nebo jinou elektronickou formou. 

 

Příloha I 

2. Četnost vyúčtování a poskytování informací o vyúčtování: 
d) pokud konečný zákazník má elektroměr, který umožňuje 

dálkový odečet provozovatelem, poskytují se přesné informace o 

vyúčtování na základě skutečné spotřeby nejméně každý měsíc; 

tyto informace mohou být zpřístupněny také prostřednictvím 

internetu a aktualizují se tak často, jak to měřicí zařízení a 

používané systémy umožňují. 

 

Článek 18 

2.Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma. 

 

Článek 18 

3.Členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byla 

nabízena možnost elektronických vyúčtování a informací o 

vyúčtování a flexibilní způsoby samotné úhrady. 

 

Článek 18 

6.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování splňovaly minimální požadavky stanovené v 

příloze I. 

 

Příloha VII 

1.1 Vyúčtování na základě skutečné spotřeby 

Aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie 

regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno na základě 

skutečné spotřeby alespoň jednou ročně a informace o 

vyúčtování by měly být poskytovány alespoň jednou za čtvrt 

roku, a to na požádání nebo pokud si spotřebitelé zvolili 

možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, a v 

ostatních případech dvakrát ročně. Z tohoto požadavku lze 

vyjmout plyn užívaný pouze pro účely vaření. 

 

Článek 11  

Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování 
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elektřiny a plynu  

Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali veškerá 

vyúčtování a informace o vyúčtování za spotřebu energie 

bezplatně a aby koneční zákazníci měli vhodný a bezplatný 

přístup k údajům o své spotřebě. 

§ 19 odst. 3 (3) Pokud je v případě dodávek tepelné energie pro vytápění v 

odběrném místě odběratele tepelné energie instalováno měřicí 

zařízení s dálkovým přenosem údajů, poskytne dodavatel tepelné 

energie odběrateli bezplatně informace o vyúčtování v rozsahu § 

14 odst. 1 písm. a), c) a f) nejméně každý měsíc, a to způsobem 

umožňujícím dálkový přístup nebo jinou elektronickou formou. 

32018L2002 Článek 11a  

Náklady na přístup k informacím o měření, vyúčtování a 

spotřebě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody  

1.Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé obdrželi 

veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování spotřeby 

energie bezplatně a aby měli vhodný a bezplatný přístup k 

údajům o své spotřebě. 

 

Příloha VIIa 

2. Minimální četnost informací o vyúčtování nebo spotřebě  

Od 1. ledna 2022 jsou konečným uživatelům v případech, 

kdy byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo 

indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovány 

informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné 

spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování 

nákladů na vytápění alespoň jednou za měsíc. Mohou být 

zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány 

tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy 

umožňují. Vytápění a chlazení mohou být z této povinnosti 

mimo otopné/chladicí období vyjmuty. 

§ 19 odst. 4 (4) Informace o vyúčtování podle odstavce 1 až 4 se poskytují v 

přesné, přehledné, srozumitelné a čitelné podobě, a pokud je to 

možné, podle dohody se zákazníkem nebo odběratelem, v 

otevřeném a strojově čitelném formátu. 

32019L0944 

32018L2002 

Článek 18 

1.Členské státy zajistí, aby vyúčtování a informace o 

vyúčtování byly přesné, srozumitelné, jasné, stručné a 

uživatelsky vstřícné a byly předloženy způsobem, který 

konečným zákazníkům usnadňuje srovnávání. Koneční 

zákazníci na požádání obdrží jasné a srozumitelné vysvětlení 

způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování vypracováno, a to 

především v případech, kdy vyúčtování není založeno na 

skutečné spotřebě. 

 

Článek 10 

1. V případě, že koneční zákazníci nemají inteligentní měřiče 
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uvedené ve směrnicích 2009/72/ES a 2009/73/ES, členské 

státy do 31. prosince 2014 zajistí, aby informace o 

vyúčtování byly v souladu s bodem 1.1 přílohy VII 

spolehlivé, přesné a založené na skutečné spotřebě elektřiny a 

plynu, pokud je to technicky proveditelné a ekonomicky 

odůvodněné. 

 

Článek 10a  

Informace o vyúčtování a spotřebě vytápění, chlazení a teplé 

užitkové vody  

1.Členské státy zajistí, aby v případě, že jsou nainstalovány 

měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, 

byly informace o vyúčtování a o spotřebě spolehlivé, přesné 

a založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů 

pro rozdělování nákladů na vytápění v souladu s body 1 a 2 

přílohy VIIa pro všechny konečné uživatele, tj. pro fyzické 

nebo právnické osoby nakupující dodávky vytápění, chlazení 

nebo teplé užitkové vody pro vlastní konečné využití nebo 

pro fyzické nebo právnické osoby užívající individuální 

budovu nebo jednotku v budově s více bytovými jednotkami 

nebo ve víceúčelové budově s dodávkami vytápění, chlazení 

nebo teplé užitkové vody z ústředního zdroje, které nemají 

přímou nebo individuální smlouvu s dodavatelem energie. 
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Číslo předpisu EU (CELEX 

číslo) 

Název předpisu EU 

32019L0944 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o 

změně směrnice 2012/27/EU 

32018L2002 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o 

energetické účinnosti 

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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