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III. 

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……… 2020, 

kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související 

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

ve znění pozdějších předpisů  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním 

plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona 

č. 104/2015 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 1 odst. 1 se za slovo „zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie2) a“. 

Poznámka pod čarou č. 2 zní: „2) Čl. 1 odst. 8, 10 a 16 a odst. 4 přílohy směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění 

směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.“. 

2. V § 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), 

které zní: 

„h) skutečnou spotřebou tepla hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot 

na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo na zařízení pro rozdělování 

nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o skutečné spotřebě 

tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které 

zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou 

jejich polohou a které se používají při rozúčtování.“. 

3. V § 6 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Neumožní-li příjemce služeb 

instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným úředním ověřením nebo 

zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění 

neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se v daném zúčtovacím období 

u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle vzorce stanoveného prováděcím 

právním předpisem, nejvýše však jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky 

nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.“. 

4. V § 6 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „Neumožní-li příjemce služeb 

instalaci vodoměrů na teplou vodu s platným úředním ověřením nebo přes opakované 

prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je neoprávněně ovlivní, určí se 
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v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce služeb spotřební složka nákladů podle vzorce 

stanoveného prováděcím právním předpisem, nejvýše však jako trojnásobek průměrné 

hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací 

jednotky.“. 

5. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 8a 

Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované 

poskytování teplé vody 

(1) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící 

spotřebu tepla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, doručí poskytovatel služeb 

příjemci služeb informace o jeho skutečné spotřebě tepla alespoň jednou za měsíc. 

(2) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící 

spotřebu společně připravované teplé vody, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb 

informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody alespoň jednou za měsíc. 

(3) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii nebo 

zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, která neumožňují odečet ve lhůtách podle 

odstavců 1 nebo 2, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě ve 

lhůtách, ve kterých lze odečet provést. 

(4) Poskytovatel služeb není povinen doručit příjemci služeb informace o spotřebě 

tepla podle odstavce 1 nebo 3, pokud v daném období nebylo teplo dodáváno. 

(5) Povinnost podle odstavce 1, 2 nebo 3 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel 

služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb vyrozumí ve lhůtách podle odstavců 1, 2 nebo 

3. 

§ 8b 

Informování poskytovatele energetických služeb 

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb poskytovatel služeb doručí 

rozúčtování příjemce služeb z posledních 3 let a informace o jeho skutečné spotřebě tepla 

a spotřebě společně připravované teplé vody z posledních 3 let, jsou-li dostupné, 

poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií, kterého příjemce 

služeb ve své žádosti určí. 

(2) Povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb 

zpřístupní poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií určenému 

příjemcem služeb tato vyúčtování a informace způsobem umožňujícím dálkový přístup 

a o tomto zpřístupnění poskytovatele energetických služeb podle zákona o hospodaření 

energií vyrozumí.“. 

CELEX 32018L2002 
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Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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