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IV. 

Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

1. Název 

Zákon, 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. 

Předkladatelem návrhu zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj. V průběhu přípravy návrhu 

zákona probíhaly konzultace s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je gestorem 

transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 

2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, (dále také jen 

„Směrnice“) do českého právního řádu. 

2. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

Zákon č. 67/2013 Sb. nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014, byl novelizován zákonem 

č. 104/2015 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2016, a zákonem č. 163/2020 Sb., který 

nabyl účinnosti 1. 7. 2020. Tím byl vytvořen ucelený právní rámec pro poskytování některých 

plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup při určování 

záloh na služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby. Ustanovení zákona 

jsou v souladu s právem Evropské unie platným v době přijetí zákona a jeho novelizací. 

Platná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a princip rovnosti mužů a žen se 

na ni nevztahuje. 

3. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů  

a žen 

Důvodem předložené novely zákona č. 67/2013 Sb. je implementace relevantních ustanovení 

Směrnice. Tato ustanovení posilují práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé 

vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, aby měli dostatečně 

častou zpětnou vazbu o spotřebě. Směrnice stanoví minimální četnost informování 

o vyúčtování nebo o spotřebě takto: 

Ode dne 25. října 2020 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 čtvrt roku na vyžádání 

nebo pokud si koneční zákazníci zvolili možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, 

a v ostatních případech dvakrát ročně. 

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 měřící zařízení 
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a používané systémy umožňují. Vytápění a chlazení může být z této povinnosti mimo 

otopné/chladicí období vyjmuty. 

Dále je potřeba implementovat článek 1 odst. 4 Směrnice, kterým se do směrnice 2012/27/EU 

o energetické účinnosti vkládá mj. článek 10a odst. 2 písm. a), který uvádí:  

2. Členské státy: 

a) vyžadují, aby poskytovateli energetických služeb určenému konečným uživatelem byly na 

žádost konečného uživatele zpřístupněny informace o vyúčtování konečného uživatele za 

energii a o jeho historické spotřebě nebo jeho odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů 

na vytápění, pokud jsou dostupné. 

V postavení konečného uživatele je ve vztazích upravených zákonem č. 67/2013 Sb. příjemce 

služeb. Oprávnění konečného uživatele podle Směrnice je proto nutné formulovat jako 

oprávnění příjemce služeb podle zákona č. 67/2013 Sb. 

Poskytovatelé služeb a příjemci služeb jsou definováni v § 2 písm. a) a b) zákona č. 67/2013 

Sb. 

Dále se navrhuje méně podstatné upřesnění § 6 odst. 3 věty poslední a § 6 odst. 4 věty 

poslední, které vychází ze současné výkladové praxe, a nepředstavuje tedy obsahovou změnu 

právní normy. 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a princip rovnosti mužů 

a žen se na ni nevztahuje. 

4. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Novelou zákona je nutné transponovat relevantní ustanovení Směrnice. Transpozice formou 

zákona byla zvolena z důvodu, že je potřeba uložit povinnosti subjektům odlišným od státu 

(srov. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy). 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 

respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a její obsah neporušuje ústavní 

principy rovnosti v právech ani zákaz retroaktivity. 

6. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Jedná se o implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 

11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, do zákona 

č. 67/2013 Sb. Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou 

jejích soudních orgánů a obecnými zásadami práva Evropské unie. 

7. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smluvními závazky České 

republiky. 
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8. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádné hospodářské a finanční dopady na státní 

a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí. Navrhovaná právní 

úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny.  

9. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná úprava nemá negativní dopad na ochranu soukromí a ani na ochranu osobních 

údajů. 

10. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem korupčního 

rizika. 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 

12. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas 

již v prvém čtení 

Jedná se o přímou transpozici Směrnice bez variantních řešení. Návrh novelizace zákona 

nejde nad rámec požadavků Směrnice. 

13. Hodnocení dopadů regulace RIA 

Vzhledem k tomu, že je návrh zákona čistě transpoziční povahy a nejde nad rámec 

minimálních požadavků Směrnice, nebyla závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA) zpracovávána. 

 

II. Zvláštní část 

K čl. I  

K bodu 1 [§ 1 odst. 1] 

Navrhuje se uvést, že zákon zapracovává předpisy Evropské unie, a tyto předpisy vyjmenovat 

v poznámce pod čarou. 

K bodu 2 [§ 2 písm. h)] 

Navrhuje se definovat skutečnou spotřebu tepla jako rozdíl odečtu měřidel nebo zařízení pro 

rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se příjemci služeb 

poskytuje informace o skutečné spotřebě tepla podle navrhovaného § 8a. Takto zjištěná 
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hodnota je pak upravena za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou 

tepelnou náročnost vytápěných místností danou jejich polohou. 

K bodu 3 [§ 6 odst. 3] 

Navrhuje se úprava textu s ohledem na použitý vzorec pro výpočet spotřební složky nákladů 

na vytápění stanovený v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 269/2015 Sb. Výpočet uvedený 

v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky totiž počítá i s případy, kdy se toto určení spotřební složky 

nákladů uplatní u více než jednoho příjemce služeb ve zúčtovací jednotce. Z uvedeného 

důvodu se navrhuje uvést v textu – nejvýše trojnásobek. Dále se navrhuje zapracovat do textu 

doplnění ohledně instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným úředním 

ověřením, aby nemohl být příjemce služeb sankcionován, pokud by neumožnil instalaci těchto 

měřidel bez platného ověření. Uvedené změny jsou v souladu se současným výkladem zákona 

a prováděcí vyhlášky, a nedochází tedy k obsahové změně právní normy. 

K bodu 4 [§ 6 odst. 4] 

Navrhuje se úprava textu s ohledem na použitý vzorec pro výpočet spotřební složky na 

poskytování teplé vody stanovený v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky č. 269/2015 Sb. Výpočet 

uvedený v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky totiž počítá i s případy, kdy se toto určení spotřební 

složky nákladů uplatní u více než jednoho příjemce služeb ve zúčtovací jednotce. 

Z uvedeného důvodu se navrhuje uvést v textu – nejvýše trojnásobek. Dále se navrhuje 

zapracovat do textu doplnění ohledně instalace vodoměrů na teplou vodu s platným úředním 

ověřením, aby nemohl být příjemce služeb sankcionován, pokud by neumožnil instalaci těchto 

měřidel bez platného ověření. Uvedené změny jsou v souladu se současným výkladem zákona 

a prováděcí vyhlášky, a nedochází tedy k obsahové změně právní normy. 

K bodu 5 [§ 8a  a 8b] 

K § 8a odst. 1 

Navrhuje se zapracovat nové požadavky Směrnice, které se týkají četnosti poskytovaných 

informací o skutečné spotřebě tepla příjemcem služeb, pokud jsou instalována dálkově 

odečitatelná měřidla tepla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Tyto informace 

musejí být příjemci služeb poskytovány alespoň jednou za měsíc. 

K § 8a odst. 2 

Navrhuje se zapracovat nové požadavky Směrnice, které se týkají četnosti poskytovaných 

informací o spotřebě teplé vody příjemcem služeb, pokud jsou instalována dálkově 

odečitatelná měřidla společně připravované teplé vody. Tyto informace musejí být příjemci 

služeb poskytovány alespoň jednou za měsíc. 

K § 8a odst. 3 

Navrhuje se, pokud jsou instalována dálkově odečitatelná měřidla tepla nebo zařízení pro 

rozdělování nákladů na vytápění a instalována dálkově odečitatelná měřidla společně 

připravované teplé vody, která neumožňují odečet ve lhůtách podle odstavců 1 nebo 2, doručit 

příjemci služeb informaci o jeho spotřebě ve lhůtách, ve kterých to měřidla nebo zařízení 

umožňují. 
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K § 8a odst. 4 

Navrhuje se stanovit, že poskytovatel služeb není povinen doručit příjemci služeb informace o 

spotřebě tepla za období, ve kterém nebylo teplo dodáváno. Tuto výjimku z obecné povinnosti 

doručování informací o spotřebě Směrnice výslovně předpokládá. 

K § 8a odst. 5 

Navrhuje se stanovit, že lze nahradit doručení informací o spotřebě podle odstavců 1, 2 nebo 3 

zpřístupněním těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a vyrozuměním o 

tomto zpřístupnění. Předpokládá se, že k takovému zpřístupnění bude docházet nejčastěji 

prostřednictvím internetu, kde příjemce služeb bude moci zjistit svoji spotřebu tepla nebo 

teplé vody po zadání svého přístupového hesla. 

K § 8b odst. 1 

Navrhuje se zapracovat nový požadavek Směrnice ohledně poskytnutí informací o vyúčtování 

a historické spotřebě příjemce služeb poskytovateli energetických služeb, kterého příjemce 

služeb určí. 

Poskytovatelem energetických služeb je podle čl. 2 odst. 24 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o 

zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, kterou Směrnice novelizuje, fyzická nebo právnická 

osoba, která dodává energetické služby nebo provádí jiná opatření ke zvýšení energetické 

účinnosti zařízení konečného zákazníka či v rámci jeho budovy. Z této definice vychází 

definice poskytovatele energetických služeb v českém právním řádu, obsažená v § 2 odst. 2 

písm. j) zákona o hospodaření energií. 

Poskytování energetických služeb je definováno v čl. 2 odst. 7 výše zmíněné směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU. Energetickou službou je podle této směrnice 

fyzický přínos, užitek nebo prospěch získané kombinací energie s energeticky účinnými 

technologiemi nebo činnostmi, které mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu a kontrolu 

nezbytnou pro dodání služby, jež je dodávána na základě smlouvy a u níž bylo prokázáno, že 

za normálních okolností vede k ověřitelnému a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení 

energetické účinnosti nebo k úsporám primární energie. Z této definice opět vychází úprava 

energetických služby v českém právním řádu, obsažená v § 10e zákona o hospodaření energií. 

Seznam poskytovatelů energetických služeb vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, které 

údaje o poskytovatelích energetických služeb zveřejňuje na svých internetových stránkách. 

V transponovaném ustanovení Směrnice se píše o historické spotřebě konečného uživatele 

(příjemce služeb). Není však výslovně stanoveno, co se rozumí historickou spotřebou pro 

účely tohoto ustanovení. Při stanovení povinnosti předat potřebné dokumenty a údaje za 

poslední 3 roky proto předkladatel vycházel z čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/27/EU, kde se v souvislosti s doplňujícími informacemi o historické 

spotřebě píše právě o období posledních 3 let. 

K § 8b odst. 2 

Podobně jako v § 8a odst. 5 se navrhuje stanovit, že se informace o vyúčtování a spotřebě 

nemusejí poskytovateli energetických služeb doručovat, ale stačí je zpřístupnit způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění jej vyrozumět. Opět se předpokládá, že 

k takovému zpřístupnění bude docházet nejčastěji prostřednictvím internetu se zadáním 

přístupového hesla. 
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K čl. II 

Navrhuje se, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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