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III. 
ODŮVODNĚNÍ  

návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
Odůvodnění návrhu vyhlášky je zpracováno podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 
Zpracování RIA není provedeno podle čl. 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace na 
základě rozhodnutí předsedy LRV v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy 
na rok 2020 schváleného dne 17. prosince 2019.  
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
1.1. Název 

Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. 
 

1.2. Navržená právní úprava 
I. Cílem Energetického regulačního úřadu je zajistit odpovídající kvalitativní požadavky na doklad 
o vyúčtování, zejména zvýšením přidané hodnoty pro zákazníka v podobě přehlednosti 
a transparentnosti údajů obsažených na dokladu o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 
v energetických odvětvích, a to v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a příslušné právní předpisy 
EU. 
Doklad o vyúčtování by podle názoru Energetického regulačního úřadu měl obsahovat především 
takové relevantní údaje, které zákazník vyhledává, žádá či potřebuje pro orientaci v souvislosti 
s vlastní spotřebou energie a nákladech na ni vynaložených, aby mohl učinit kvalifikovaná 
rozhodnutí o nezbytnosti vynaložení výše těchto nákladů a možnostech jejich snížení.  
II. V současné době je předmětná problematika týkající se náležitostí a termínů vyúčtování dodávek 
elektřiny, plynu nebo tepelné energie zákazníkům upravena vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování 
dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. 
III. Po nabytí účinnosti této vyhlášky byly v průběhu let 2018 a 2019 na úrovni evropského práva 
přijaty právní předpisy tzv. Zimního balíčku. Součástí Zimního balíčku jsou 4 nařízení a 4 
směrnice, kdy problematiky vyúčtování se přímo dotýkají (společně dále jen „směrnice“): 

- 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 (dále 
jen „směrnice 2019/944“). 
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, 
kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „směrnice 
o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002“). 

IV. Příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu 
a termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie, je nutné transponovat do českého 
právního řádu. 
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V. Pravidla výše uvedených směrnic jsou založena na principu, že zejména pravidelné poskytování 
přesných informací o vyúčtování na základě skutečné spotřeby elektřiny má potenciál významným 
způsobem napomáhat zákazníkům kontrolovat svou spotřebu elektřiny a náklady na ni. Související 
nutností je pak zajištění toho, aby údaje obsažené v dokladech o vyúčtování byly nejen 
srozumitelné, ale i spolehlivé a přesné. 
Evropská právní úprava dále předpokládá, že vedle údajů o spotřebě a nákladech mohou rovněž 
doklady o vyúčtování poskytovat další informace, které spotřebitelům pomáhají porovnat jejich 
stávající podmínky s jinými nabídkami. Doklad o vyúčtování tak nemusí být pouhou žádostí 
o platbu zákazníka, podloženou vyhodnocením uskutečněných plateb za poskytnuté plnění. Proto 
také výše uvedené směrnice stanovují pouze minimální požadavky na obsah dokladu o vyúčtování. 
VI. Energetický regulační úřad navrhuje některé z požadavků evropských právních předpisů, které 
se týkají vyúčtování dodávek energie, transponovat v mezích energetického zákona právě 
prostřednictvím prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky, kterou se stanoví rozsah, náležitosti 
a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 
v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického 
zákona). 
VII. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Energetického regulačního úřadu je Oddělení ochrany 
spotřebitele, které vyřizuje dotazy a stížnosti účastníků trhu s energiemi, Energetický regulační úřad 
vedle požadavků směrnic dále při tvorbě vyhlášky zohlednil aktuální stav na energetickém trhu 
a vycházel ze znalosti postoje zákazníků k současné podobě dokladu o vyúčtování, získaného 
v rámci své úřední činnosti.  

a) Z vyhodnocení výše uvedené činnosti vyplývá, že významná část stížností zákazníků 
směřuje k praktikám dodavatelů souvisejícím s nedostatky v realizaci samotného poskytování 
dokladu o vyúčtování.  
Dodavatel energií je sice povinen podle energetického zákona vyúčtovávat dodávku elektřiny, 
plynu, tepelné energie a související službu v elektroenergetice a související službu v plynárenství 
(§ 11 odst. 1 písm. f) energetického zákona), nicméně na úrovni zákona nejsou stanoveny termíny, 
kdy/dokdy tak má učinit. A protože současná vyhláška č. 70/2016 Sb. tak činí pouze rámcově 
(„délka zúčtovacího období je zpravidla 12 kalendářních měsíců po sobě následujících“), někteří 
dodavatelé energií této nedůslednosti právní úpravy zneužívají v neprospěch svých zákazníků, 
a neposkytují doklad o vyúčtování alespoň v ročních intervalech, a to ani po výslovných žádostech 
a urgencích zákazníků. V extrémních případech jsou zákazníci bez řádného vyúčtování dokonce 
několik let, což nejen znamená, že nedisponují přesnými informací o své skutečné spotřebě, ale jsou 
i nuceni řešit negativní finanční dopady tohoto stavu, jelikož nedochází k vyhodnocení 
uskutečněných plateb („záloh“) za poskytnuté plnění, na základě kterého by se ve vztahu zákazník-
dodavatel realizovalo vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku, tedy vyrovnání vzájemných závazků 
ze smluvního vztahu. 
Za účelem nápravy tohoto nežádoucího stavu, opět s oporou v podobě požadavku dotčených 
směrnic („vyúčtování se provádí alespoň jednou ročně“), Energetický regulační úřad do návrhu 
vyhlášky zakotvil konkrétní časový rámec pro realizaci vyúčtování, jakož i termín, do kterého je 
dodavatel energií povinen poskytnout zákazníkovi doklad o vyúčtování. 
VIII. V rámci přípravy návrhu byla provedena právní revize jejího souladu s energetickým 
zákonem, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. 
Ve vztahu k energetickému zákonu nadále platí, že doklad o vyúčtování se poskytuje zákazníkovi. 
Zákazník je v energetickém zákoně definován prostřednictvím svého odběrného místa. Zákazník má 
uzavřenu smlouvu na dodávku energie do svého odběrného místa. V tomto ohledu se tedy nic 
nemění ani na systematice vyúčtování, které znamená vyhodnocení uskutečněných plateb 
za poskytnuté plnění a určení celkové výše platby za poskytnuté plnění – a tímto plněním je 
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dodávka energie na podkladě dodávkové smlouvy (resp. distribuce/přenos/přeprava energie 
na základě příslušné smlouvy) do odběrného místa.  
Obecné požadavky na vystavování daňových dokladů stanovuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví jak termíny, ve kterých má být 
takový daňový doklad vystaven, tak i minimální obsahové náležitosti daňového dokladu. Návrh 
vyhlášky je s tímto zákonem v souladu. 
Na úrovni podzákonných právních předpisů je nutné rozlišovat především tyto segmenty právní 
úpravy: 
- problematiku vyúčtování prostřednictvím dokladu o vyúčtování (právní úprava je předmětem 
vyhlášky upravující vyúčtování); 
- problematiku předávání údajů pro vyúčtování dodávek energií (předmětem vyhlášek upravujících 
pravidla trhu s elektřinou a pravidla trhu s plynem); 
- problematiku měření (předmětem vyhlášek upravujících měření elektřiny a plynu). 
Tato pravidla obsažená v právní úpravě jsou samozřejmě provázaná a předkládaný návrh vyhlášky 
je s nimi v souladu. Nicméně právě úprava problematiky vyúčtování (rozsah, náležitosti a termíny 
vyúčtování) je svým charakterem natolik zastřešující, že ani není bezpodmínečně navázaná 
na případné změny v těchto podzákonných právních předpisech. I z hlediska budoucího stavu tedy 
návrh vyhlášky změnám v problematice předávání údajů či měření nebrání a měl by se jim 
flexibilně přizpůsobit. 
IX. Energetický regulační úřad respektuje skutečnost, že změna týkající se požadavků 
na vyúčtování přímo souvisí s nutností úpravy interních fakturačních a zákaznických IT systémů 
dotčených účastníků trhu s energiemi.  
Ke změnám je však nucen přistoupit nejen s cílem preventivně chránit oprávněné zájmy zákazníků 
nastavením či zpřesněním nástrojů zabraňujícím nežádoucím praktikám dodavatelů souvisejícím 
s problematikou vyúčtování, ale i z důvodu, že se v případě vyhlášky o vyúčtování jedná o návrh 
implementačního předpisu, kde není dána možnost diskrece požadavků práva EU. Protože je však 
členský stát EU povinen respektovat lhůty pro transpozici směrnic, a v prostředí ČR je Energetický 
regulační úřad povinen (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona) stanovit rozsah, náležitosti a 
termíny vyúčtování vyhláškou, Energetický regulační úřad předložením návrhu vyhlášky postupuje 
v souladu se stanovenými povinnostmi. 
X. Protože je Energetický regulační úřad povinen respektovat nejen oprávněné zájmy zákazníků, ale 
i dotčených držitelů licence, před zahájením meziresortního připomínkového řízení, v souladu 
s ustanovením § 17e odst. 2 písm. b) energetického zákona, byl návrh vyhlášky předmětem 
veřejného konzultačního procesu, kde mohl uplatnit připomínky každý, jehož zájmy mohly být 
návrhem vyhlášky dotčeny. Tyto připomínky byly ze strany Energetického regulačního úřadu 
vypořádány, a jejich vypořádání zveřejněno. 
XI. S ohledem na výše uvedené Energetický regulační úřad předkládá návrh vyhlášky o vyúčtování.  
 

1.3. Odůvodnění hlavních principů právní úpravy 
 

1.3.1. Doplnění obsahových náležitostí vyúčtování 
Energetický regulační úřad respektuje skutečnost, že změna týkající se požadavků na náležitosti 
dokladu o vyúčtování přímo souvisí s nutností úpravy interních IT systémů dotčených účastníků 
trhu s energiemi.  
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Protože je však členský stát EU povinen implementovat požadavky směrnic do národní právní 
úpravy, a v prostředí ČR je Energetický regulační úřad povinen (§ 98a odst. 2 písm. j) 
energetického zákona) stanovit rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování vyhláškou, Energetický 
regulační úřad je povinen respektovat požadavky příslušných směrnic prostřednictvím vyhlášky 
upravující vyúčtování, není zde dána možnost diskrece požadavků práva EU. 
Návrh změny: 
Vyhláška je nově doplněna výhradně o ty obsahové náležitosti, které výslovně požadují směrnice 
2019/944 a směrnice 2012/27/EU. 
Důvod změny:  
Požadavky směrnice 2019/944, obsažené v ustanovení v článku 2 bod 21, 10 odst. 12, 14 odst. 1, 18 
a Příloze I. 
Dále požadavky směrnice 2018/2002, obsažené v ustanovení článku 10, 10a, 11, 11a a Příloze VII 
a VIIa. 
 
1.3.2. Termíny řádného a mimořádného vyúčtování 
Oproti současnému právnímu stavu, nové směrnice 2019/944 a směrnice o energetické účinnosti, 
ve znění směrnice 2018/2002, výrazným způsobem konkretizují požadavky na termíny, resp. 
četnost vyúčtování elektřiny, plynu a tepelné energie. 
Energetický regulační úřad je opět povinen tyto požadavky implementovat do návrhu vyhlášky, 
bez možnosti diskrece požadavků práva EU.  
Společným parametrem při poskytování řádného či mimořádného vyúčtování je požadavek 
na bezplatnost, který návrh vyhlášky rovněž reflektuje. 
Návrh změny: 
- řádné vyúčtování 
Cílem daného ustanovení je (za účelem nápravy současného právního stavu a v souladu 
s požadavky příslušných směrnic) zajistit ochranu zájmů zákazníků tím, že se ve vztahu k jejich 
odběrnému místu bude realizovat řádné vyúčtování alespoň jednou ročně (obdobné pravidlo nyní 
v právním řádu absentuje). 
 „Nejméně jednou ročně“ neznamená roční cyklus ve smyslu „do 365 dnů od předchozího 
vyúčtování“, ale právě pouze rámcový požadavek, aby zákazník obdržel řádné vyúčtování alespoň 
jednou v kalendářním roce. Energetický regulační úřad reflektuje různé termíny odečtů z měřicích 
zařízení provozovateli soustavy na základě vlastních interních odečtových tras. Je tedy přípustné, 
aby zúčtovací období bylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, nesmí však, v souladu s úpravou  
- vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny (dále jen „vyhláška o měření elektřiny“), a 
- vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném 
odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo 
neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o měření plynu“), 
překročit 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. 
Počátek běhu časového okamžiku pro nejzazší poskytnutí dokladu o vyúčtování je v návrhu 
vyhlášky pro obchodníky a výrobce navázán na úpravu  
- vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a 
- vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. 
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Tímto způsobem je zajištěna aplikace tohoto pravidla i v případě změny dotčené části vyhlášky 
upravující pravidla trhu s elektřinou či plynem. 
Pro provozovatele soustav je počátek stanoven ode dne odečtu z měřicího zařízení (ve smyslu 
zákona upravujícího daň z přidané hodnoty). 
- mimořádné vyúčtování na žádost zákazníka 
Možnost mimořádného vyúčtování k 31.12. stanovuje již současná vyhláška č. 70/2016 Sb. a návrh 
vyhlášky tuto možnost zachovává. 
Mimořádné vyúčtování je zákazníkovi, s ohledem na zajištění jeho přístupu k informacím o jeho 
spotřebě elektřiny nebo plynu, poskytováno bezplatně a na žádost zákazníka jej výrobce, obchodník 
nebo provozovatel přepravní, přenosové nebo distribuční soustavy poskytne ke dni 31. prosince 
kalendářního roku. V takovém případě návrh vyhlášky předpokládá aktivní přístup rovněž 
samotného zákazníka a podmiňuje poskytnutí takového mimořádného vyúčtování zákazníkovi 
nejen samotným odesláním žádosti, ale též odesláním samoodečtu provedeného zákazníkem 
k poslednímu dni kalendářního roku (provedený zákazníkem v souladu s příslušnou vyhláškou 
o měření elektřiny/plynu). 
- mimořádné vyúčtování při ukončení odběru zákazníka v odběrném místě nebo změně dodavatele 
Dané pravidlo o mimořádném vyúčtování bylo aplikováno již na základě vyhlášky č. 70/2016 Sb. 
a jeho význam je nyní zdůrazněn i samotnou směrnicí 2019/944 v článku 10 odst. 12, podle kterého 
dodavatelé poskytnou konečným zákazníkům po jakékoli změně dodavatele závěrečné vyúčtování 
nejpozději šest týdnů poté, co taková změna proběhla. 
Nově je i zde doplněn časový rámec pro poskytnutí dokladu o vyúčtování tak, aby bylo 
do budoucna zabráněno nežádoucím stavům, kdy zákazník ukončením příslušných smluv ukončil 
odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil dodavatele energie, a přesto nedošlo k vzájemnému 
vypořádání uskutečněných plateb. 
Důvod změny:  
Požadavky směrnice 2019/944, obsažené v ustanovení v článku 18 a Příloze I. 
Dále požadavky směrnice 2018/2002, obsažené v ustanovení článku 10, 10a, 11, 11a a Příloze VII 
a VIIa. 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 
Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní 
úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, 
jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 
Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 2 písm. j) 
energetického zákona, podle kterého Energetický regulační úřad stanoví „rozsah, náležitosti 
a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb 
v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství.“ 
Zákonný základ, který návrh vyhlášky rozvíjí, je dán zejména ustanovením § 11 odst. 1 písm. f) 
energetického zákona, podle kterého jsou držitelé licence povinni „vyúčtovávat dodávku elektřiny, 
plynu, tepelné energie a související službu v elektroenergetice a související službu v plynárenství.“ 
Podle § 11 odst. 1 písm. p) energetického zákona pak platí, že jsou dále povinni „nabízet 
zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v 
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elektronické podobě a na požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo 
jejich vyúčtování vypracováno.“ 
Na základě § 76 odst. 2 energetického zákona „je dodavatel tepelné energie povinen vyúčtovat 
dodávku tepelné energie v souladu s prováděcím právním předpisem“, na základě § 78 odst. 1 
energetického zákona je povinností dodavatele tepelné energie „dodávku tepelné energie měřit, 
vyhodnocovat a vyúčtovat odběrateli tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky 
a údajů měřicího zařízení.“ 
Ve vztahu k energetickému zákonu nadále platí, že doklad o vyúčtování se poskytuje zákazníkovi. 
Zákazník je v energetickém zákoně definován prostřednictvím svého odběrného místa. Zákazník má 
uzavřenu smlouvu na dodávku energie do svého odběrného místa. V tomto ohledu se tedy nic 
nemění ani na systematice vyúčtování, které znamená vyhodnocení uskutečněných plateb 
za poskytnuté plnění a celkové výše platby za poskytnuté plnění – a tímto plněním je dodávka 
energie na podkladě dodávkové smlouvy (resp. distribuce/přenos/přeprava energie na základě 
příslušné smlouvy) do odběrného místa.  
Sněmovním tiskem č. 870 (novela zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a novela 
energetického zákona) nově do energetického zákona zaváděný pojem „místo připojení“ a 
„předávací místo“ také nezasahuje do předmětu vyhlášky o vyúčtování. Místo připojení je obdobně 
již nyní definované ve vyhlášce o připojení, a přímo souvisí s problematikou připojení, nikoli 
s problematikou vyúčtování dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice. Předávací 
místo má být místo předání a převzetí elektřiny, virtuálně označující jedno nebo více míst připojení 
na jedné napěťové hladině. Přesto, že je předávací místo nově vytvořeno zejména pro platby 
vybraných regulovaných složek ceny za zajištění služby distribuční soustavy, nemá tento pojem 
přímé dopady do problematiky vyúčtování dodávek elektřiny. Nadále se nic nemění ani 
na skutečnosti, že v systému operátora trhu je registrováno odběrné místo zákazníka (zastřešující 
všechna jeho registrovaná předávací místa), vůči kterému probíhají veškeré procesy na trhu 
s elektřinou. 
Energetický regulační úřad je si vědom skutečnosti, že se připravuje nový energetický zákon. Pokud 
však bude oproti současnému stavu šířeji upravovat problematiku vyúčtování, bude nicméně rovněž 
nucen respektovat požadavky dotčených směrnic, stejně jako tomu je u návrhu vyhlášky, takže 
nedojde k rozporu v obou úpravách. 
V neposlední řadě platí, že totožnou konstrukci vyúčtování, které přináší návrh vyhlášky 
o vyúčtování, předpokládá i věcný záměr nového energetického zákona. 
 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Na úrovni právních předpisů EU problematiku vyúčtování upravují tyto platné právní předpisy: 

- 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, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/ES o energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění 
směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 
Předkládaný návrh je transpoziční ve vztahu ke směrnici 2019/944, směrnici 2018/2002, 
a z hlediska Přílohy VII i pro směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/ES o energetické 
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účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES (viz doprovodné srovnávací tabulky a rozdílová tabulka). 
Zbývající požadavky směrnic 2019/944 a 2018/2002 na vyúčtování, např. instituty „normalizovaný 
zákazník“, „zákazníků stejné uživatelské kategorie“, jakož i odkazy na „jednotná kontaktních 
místa“ či „informace o historické spotřebě zákazníka“, návrh vyhlášky neimplementuje, neboť tyto 
instituty předpokládají odpovídající právní úpravu na úrovni energetického zákona. 
Předkládaný návrh vyhlášky je tak v souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
V současné době je předmětná problematika týkající se náležitostí a termínů vyúčtování dodávek 
elektřiny, plynu nebo tepelné energie zákazníkům upravena komplexně vyhláškou č. 70/2016 Sb., 
o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. 
Na úrovni evropského práva byly v průběhu let 2018 a 2019 přijaty právní předpisy tzv. Zimního 
balíčku. Součástí Zimního balíčku jsou 4 nařízení a 4 směrnice, kdy problematiky vyúčtování 
se přímo dotýkají: 
- 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. 
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 
Příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu 
a termínů vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie, je nutné transponovat do českého 
právního řádu v příslušných lhůtách pro transpozici.  
Energetický regulační úřad navrhuje některé z požadavků evropských právních předpisů, které se 
týkají vyúčtování dodávek energie, transponovat v mezích zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, právě prostřednictvím prováděcího právního 
předpisu, tj. vyhlášky, kterou se stanoví „rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek 
elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících 
služeb v plynárenství“ (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona). 
 

5. 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 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 
Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 
navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá 
jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů. 
Návrh vyhlášky představuje možný finanční dopad pro soukromé subjekty, na které se změna 
vyhlášky vztahuje, tj. dodavatele energií: 
- změna týkající se požadavků na náležitosti dokladu o vyúčtování přímo souvisí s nutností úpravy 
interních IT systémů (fakturačních a zákaznických) dotčených účastníků trhu s energiemi, 
- rovněž zvýšení četnosti možného poskytování mimořádného vyúčtování, oproti současnému 
právnímu stavu, přímo úměrně znamená možné zvýšení nákladů souvisejících s jeho poskytováním. 
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V této souvislosti je však znovu nutné zdůraznit, že se v případě vyhlášky o vyúčtování jedná 
o návrh implementačního předpisu, kde není dána možnost diskrece požadavků práva EU. Protože 
je členský stát EU povinen respektovat lhůty pro transpozici směrnic, a v prostředí ČR je 
Energetický regulační úřad povinen (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona) stanovit rozsah, 
náležitosti a termíny vyúčtování vyhláškou, Energetický regulační úřad nemá možnost požadovaná 
pravidla v návrhu vyhlášky nezohlednit, byť znamenají související finanční dopady. Energetický 
regulační úřad tak nemůže tyto náklady ovlivnit ani vyčíslit. 
Návrh znění vyhlášky je současně koncipován ve snaze minimalizovat finanční zátěž na straně 
dotčených držitelů licence na podnikání v energetických odvětvích, včetně konečných zákazníků: 
- změna vyhlášky byla navržena tak, aby nevyžadovala strukturální změnu stávajících informačních 
systémů jednotlivých subjektů, 
- návrh vyhlášky poskytuje volnost ve smyslu technicko-formální podoby dokladu o vyúčtování, 
neboť v souladu se zmocněním stanovuje pouze obsahové náležitosti, nestanovuje jednotnou 
unifikovanou podobu dokladu o vyúčtování, 
- redukována je povinnost poskytovat doklady o vyúčtování v listinné formě. V souladu s pravidly 
vyhlášky je možné tyto dokumenty předkládat i způsobem umožňující dálkový přístup nebo jiným 
elektronickým způsobem,  
- východiskem návrhu vyhlášky je v maximální možné míře uvést do souladu požadavky na doklad 
o vyúčtování v elektroenergetice a plynárenství - u dodavatelů, kteří poskytují elektřinu i plyn, tato 
skutečnost znamená, že nebude nutné vytvářet 2 verze fakturovacích a zákaznických systémů, 
a nebudou tak neúčelně navyšovány uplatňované náklady na úpravu těchto systémů.    
Navržená právní úprava je vedena záměrem usnadnit orientaci v dokladu o vyúčtování zákazníkům, 
jinak nemá specifické sociální dopady, či dopad na specifické skupiny obyvatel. Návrh vyhlášky je 
koncipován tak, aby doklad o vyúčtování mohl být vyhotoven v elektronické podobě, jinak však 
nepředpokládá dopady na životní prostředí.  
 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin 
případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a 
jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 
Navržená právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 
a mužů. 
 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navržená právní úprava nemá nepříznivý dopad v porovnání se současným stavem ochrany 
soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. 
 

8. Zhodnocení korupčních rizik   
Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik tak, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a to 
podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik). 
Při zpracování návrhu nové vyhlášky zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních 
příležitostí při aplikaci této vyhlášky. 
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Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného omezit 
korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví energetický zákon. 
Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání dotčených 
subjektů, ani orgánu provádějícího kontrolu dodržování příslušných ustanovení energetického 
zákona (návrhem vyhlášky nedochází k zásahu do kompetencí Energetického regulačního úřadu). 
 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navržená právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Ustanovení uvádí předmět úpravy, kterým je stanovení rozsahu, náležitostí a termínů vyúčtování 
dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb podle zmocňovacího 
ustanovení uvedeného v § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona. 

 
K § 2 
Navrhované ustanovení obsahuje výčet pojmů, které bylo vhodné definovat, aby bylo možné 
aplikovat a vykládat právní předpis jako celek. V tomto ohledu je zachována kontinuita s právní 
úpravou vyhlášky č. 70/2016 Sb., když:  
I. Pojem „vyúčtování“ je definován zejména z toho důvodu, že je používán napříč celým návrhem 
vyhlášky.  
II. Související pojmy řádné vyúčtování, mimořádné vyúčtování a opravné vyúčtování jsou 
podkategorií a vymezují, že každé z nich je poskytováno zákazníkovi na základě jiné skutečnosti, 
resp. uvádí jaké: 
- v případě řádného vyúčtování nejpozději uplynutím délky zúčtovacího období, 
- v případě mimořádného vyúčtování pak 

- jednak na základě žádosti zákazníka, který má mít ve smyslu výše uvedených směrnic EU 
právo na přístup ke svým údajům o spotřebě,  
- jednak na základě dalších skutečností, kterými může být ukončení odběru elektřiny nebo 
plynu, změna výrobce elektřiny nebo plynu, obchodníka s elektřinou nebo plynem nebo 
provozovatele distribuční soustavy, případně jiné okolnosti na straně zákazníka, pro kterou 
se rozhodne výrobce elektřiny nebo plynu, obchodník s elektřinou nebo plynem nebo 
distributor provést prostřednictvím vyúčtování vyrovnání vzájemných závazků, 

- opravné vyúčtování pak slouží k opravě řádných a mimořádných vyúčtování. 
Parametry „zúčtovacího období“, jako časového úseku, za který se realizuje vyúčtování, jsou 
vymezeny v § 15, 16 a 17 návrhu vyhlášky. 
 
K § 3 
Navrhované ustanovení z hlediska struktury rozděluje doklad o vyúčtování na 3 kategorie: 
I. Vyúčtování za elektřinu a plyn pro vyúčtování, které je poskytováno tzv. „malým“ zákazníkům, 
tj. zákazníkům, jejichž odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého napětí, a dále 
zákazníkům kategorie domácnost a maloodběratel v plynárenství, má 3 základní části – A, B a C. 
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Z hlediska tohoto členění, jakož i jejich charakteristiky (a souvisejícího smyslu a účelu) zůstává 
zachována kontinuita s vyhláškou č. 70/2016 Sb.: 

A - základní část - obsahuje shrnutí základních údajů o spotřebě zákazníka, tj. zejména 
sumární hodnoty spotřeby energie a platby za tuto spotřebu; 
B - podrobná část - obsahuje detailní rozpis spotřeby zákazníka a souvisejících údajů v jeho 
jednotlivých odběrných místech, tj. rozvádí základní část; 
C- doprovodná část – „textová“ - obsahuje doplňující informace o zdrojové skladbě, právech 
zákazníka, kontaktech na příslušné správní orgány atp. 

Obecná část je tedy určena zejména těm zákazníkům, kteří vyžadují jasnou a stručnou informaci, 
informace uvedené na podrobné části vyúčtování pak využije zákazník, který si chce vyúčtování 
konkretizovat a svoji spotřebu lépe kontrolovat, příp. porovnávat detailně nabídky různých výrobců 
elektřiny nebo plynu a obchodníků s elektřinou nebo plynem. Informace z doprovodné části 
vyúčtování jsou pro zákazníka významné zejména v mimořádných situacích, jako může být např. 
reklamace vyúčtování nebo spor s výrobcem elektřiny nebo plynu a obchodníkem s elektřinou 
nebo plynem. 
II. Ustanovení § 3 dále upravuje strukturu vyúčtování poskytovaného dodavatelem tepelné energie, 
které je taktéž systematicky členěno do tří částí obdobně podle výše uvedeného. 
III. Ze systematiky § 3 vyhlášky dále vyplývá, že v případě vyúčtování  
- dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice a dokladu o vyúčtování související 
služby v elektroenergetice poskytované zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno 
do sítě vysokého nebo velmi vysokého napětí, a 
- dodávky plynu a související služby v plynárenství, dokladu o vyúčtování služby distribuční 
soustavy v plynárenství a dokladu o vyúčtování služby přepravy plynu poskytované zákazníkovi 
kategorie střední odběratel nebo kategorie velkoodběratel, 
se členění na část A, B a C nepoužije – doklady o vyúčtování mají strukturu (resp. náležitosti) 
vymezené v § 9, resp. 13 vyhlášky. 
Výše uvedená kategorizace (jakož i samotné členění dokladu o vyúčtování) byla do praxe 
na energetických trzích zavedena již vyhláškou č. 210/2011 Sb. a Energetický regulační úřad 
předkládaným návrhem vyhlášky tuto systémovost nadále zachovává, protože je nadále vhodným 
nástrojem k zajištění přetrvávajícího cíle – doklad o vyúčtování musí být pro zákazníka snadno 
srozumitelný a pochopitelný. 
Navíc je plně v souladu s deklarovaným záměrem směrnice 2019/944 - „Členské státy zajistí, aby 
vyúčtování byla předložena způsobem, který konečným zákazníkům usnadňuje srovnávání.“ 

 
K § 4 
Elektroenergetika, plynárenství: 
Zákazník obdrží automaticky vyúčtování v rozsahu A, B a C. Teprve pokud o to zákazník písemně 
požádá, může být doklad o vyúčtování poskytovaný pouze v rozsahu základní části (A), popřípadě 
základní části (A) a podrobné části (B). 
Teplárenství: 
Zde bude modifikován stávající právní stav (vyhláška č. 70/2016 Sb.) pouze tím, že zákazník obdrží 
doklad o vyúčtování v plném rozsahu (část A, B i C) vždy.  
Tato úprava je výsledkem porovnání zájmu zajistit i zde větší přehlednost dokladu o vyúčtování, 
se zájmem zajistit zákazníkovi v tomto specifickém sektoru (kde neexistuje tržní prostředí, resp. 
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taková konkurence, aby zákazník mohl ovlivňovat náklady na svoji potřebu tepelné energie 
prostřednictvím změny dodavatele) alespoň plný, tedy transparentní rozsah údajů o jeho spotřebě, 
aby kvalifikované rozhodnutí o míře účinnosti jeho spotřeby mohlo být založeno na všech 
dostupných datech.   
 
K § 5 
Navrhované ustanovení stanovuje požadavek na validitu dat poskytovaných subjektem, který 
provádí vyúčtování a poskytuje doklad o vyúčtování, a platí pro všechny kategorie dokladu 
o vyúčtování, vymezené návrhem vyhlášky. 
V principech tato pravidla odpovídají pravidlům uplatňovaným již vyhláškou č. 70/2016 Sb., oproti 
tehdejšímu právnímu stavu jsou však nyní ještě výrazněji podloženy výslovnými požadavky 
(povinnostmi vyplývajícími ze) směrnice 2019/944 a směrnice o energetické účinnosti, ve znění 
směrnice 2018/2002: 
- odstavec 1 
Článek 18 odst. 1 směrnice 2019/944 – „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;“ 
CELEX 32019L0944 
Článek 10 odst. 3 písm. b) směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 – 
„…zajistí, aby tito zákazníci na požádání obdrželi jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým 
bylo jejich vyúčtování vypracováno, především v případech, kdy vyúčtování není založeno 
na skutečné spotřebě;“ 
CELEX 32018L2002 
- odstavec 2 
Článek 18 odst. 1 bod 1. směrnice 2019/944  - „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;“ 
CELEX 32019L0944 
- odstavec 3  
Článek 18 odst. 3 směrnice 2019/944 – „Členské státy zajistí, aby konečným zákazníkům byla 
nabízena možnost elektronických vyúčtování a informací o vyúčtování a flexibilní způsoby samotné 
úhrady;“ 
CELEX 32019L0944 
Článek 10 odst. 3 písm. b) směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 – 
„…zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost elektronické formy informací 
o vyúčtování a elektronického vyúčtování;“ (pozn. elektroenergetika, teplárenství) 
Článek 10a odst. 2 písm. b) směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 -  
„…zajistí, aby konečným zákazníkům byla nabízena možnost elektronické formy informací 
o vyúčtování a elektronického vyúčtování;“ (pozn. teplárenství) 
CELEX 32018L2002 
Společná poznámka: 
Doklad o vyúčtování se vystavuje v listinné nebo v elektronické podobě podle dohody 
se zákazníkem nebo odběratelem. Energetický regulační úřad v tomto ohledu prostřednictvím 
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odůvodnění podporuje, aby doklad o vyúčtování poskytovaný v elektronické podobě byl 
v otevřeném a strojově čitelném formátu. Návrh vyhlášky je dále koncipován tak, aby nezamezoval 
tomu, aby osoba, která poskytuje vyúčtování, využívala prostředky pro automatizovaný sběr dat, 
například grafický kód („QR kód“).  
- odstavec 4 
Článek 18 odst. 1 bod 1. směrnice 2019/944  - „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;“ 
CELEX 32019L0944 
 
K § 6 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
dodávky elektřiny a souvisejících služeb zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno 
do sítě nízkého napětí, poskytovaného výrobcem elektřiny nebo obchodníkem s elektřinou na 
základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, kterou se výrobce elektřiny nebo 
obchodník s elektřinou zavazuje dodávat zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a na 
vlastní účet související službu v elektroenergetice a zákazník se zavazuje zaplatit výrobci elektřiny 
nebo obchodníkovi s elektřinou cenu za dodanou elektřinu a cenu související služby 
v elektroenergetice. 
Dané ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu o vyúčtování 
s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektuje smysl a účel každé z těchto tří 
částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 vyhlášky).  
Vyhláška je nově doplněna výhradně o ty obsahové náležitosti, které výslovně požadují směrnice 
2019/944 a směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002. 
ČÁST A - odstavec 1 a 2: 
Obsahové náležitosti části A jsou zcela základními údaji, jejichž sdělení je nezbytné 
pro elementární přehled každého zákazníka. 
Část A je legislativně rozdělena na odstavec 1 a 2. Jde o způsob transpozice požadavku Přílohy I 
bodu 1.1. směrnice 2019/944, podle kterého se mají údaje obsažené v odstavci 1 poskytovat ještě 
více odděleněji, než vyhláška předpokládá obecným dělením na část A, B a C. 
Odstavec 2 pak také zohledňuje požadavky Přílohy I bodu 1.2. směrnice 2019/944 a Přílohy VII 
bodu 1.2. směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002. Tyto náležitosti jsou 
součástí dokladu o vyúčtování již podle vyhlášky č. 70/2016 Sb., nyní budou vykázány jako 
transpoziční. Jedná se o požadavky, aby doklad o vyúčtování obsahoval tyto klíčové informace: 
- spotřeba elektřiny za zúčtovací období/skutečná spotřeba elektřiny; 
CELEX 32019L0944 
CELEX 32012L0027 
- název a kontaktní údaje dodavatele; 
CELEX 32019L0944 
V rámci této náležitosti dokladu o vyúčtování je nutné v souladu s požadavky EU uvádět mimo jiné 
i emailovou adresu dodavatele. 
- datum ukončení smlouvy a datum, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna 
produktu nebo ceny sjednána. 
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CELEX 32019L0944 
Část A nadále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy k vyhlášce, který v souladu s cíli směrnic 
ve zjednodušené grafické podobě zobrazuje nejdůležitější informace týkající se účetního období. 
Shrnutí těchto dat v podobě tabulky umožní spotřebiteli snadnější orientaci ve vyúčtování 
a zjednoduší porovnávání nabídek dodavatelů. 
CELEX 32019L0944 
ČÁST B - odstavec 3: 
Tato část obsahuje detailní rozpis spotřeby zákazníka a souvisejících údajů v jeho jednotlivých 
odběrných místech, to znamená, že navazuje na údaje obsažené v části A, které dále konkretizuje. 
I zde požadované náležitosti odpovídají znění Přílohy I bodu 1.3. písm. a) směrnice 2019/944 
a Přílohy VII bodu 1.2. směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002. 
- název sazby; 
CELEX 32019L0944 
- jedinečný identifikační kód odběrného místa zákazníka; 
CELEX 32019L0944 
- grafické porovnání aktuální spotřeby elektřiny konečného zákazníka se spotřebou ve stejném 
období předchozího roku; 
CELEX 32019L0944 
CELEX 32012L0027 
ČÁST C - odstavec 4: 
Požadavky na obsahové náležitosti doprovodné části C vychází mimo jiné rovněž z ustanovení 
Přílohy I bodu 1.2. směrnice 2019/944 a Přílohy VII bodu 1.2. směrnice o energetické účinnosti, 
ve znění směrnice 2018/2002. 
Dále také Přílohy I bodu 1.3. a 5 směrnice 2019/944. 
Některé náležitosti jsou součástí dokladu o vyúčtování již na základě vyhlášky č. 70/2016 Sb., nyní 
budou vykázány jako transpoziční. Jedná se o požadavky, aby doklad o vyúčtování obsahoval tyto 
klíčové informace: 
- informace o mimosoudním urovnání sporu; 
- podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě zdrojů energie užitých dodavatelem 
(pozn.: tyto informace se poskytují za nejbližší předchozí rok, za který jsou ke dni konce 
příslušného zúčtovacího období dostupné);  
- informace o dopadech na životní prostředí (pozn.: tyto informace se poskytují za nejbližší 
předchozí rok, za který jsou ke dni konce příslušného zúčtovacího období dostupné); 
CELEX 32019L0944 
Obsahové náležitosti doprovodné části dokladu o vyúčtování pak dále obsahují i některé nové 
náležitosti, které vyhláška č. 70/2016 Sb. nebyla povinna respektovat. Zákazníkům mají být nově 
poskytovány i tyto informace o: 
- možnosti změny dodavatele; 
- 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; 
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- adrese internetové stránky Energetického regulačního úřadu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje 
na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury; 
CELEX 32019L0944 
CELEX 32012L0027 

 
K § 7 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
dodávky elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého 
napětí, poskytovaného výrobcem elektřiny nebo obchodníkem s elektřinou na základě smlouvy 
o dodávce elektřiny, kterou se obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zavazuje dodávat 
elektřinu jinému účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni 
cenu. 
Navrhované ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu 
o vyúčtování s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektují smysl a účel každé 
z těchto tří částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 návrhu vyhlášky). Odůvodnění k jednotlivým 
částem (resp. náležitostem) je totožné s odůvodněním uvedeným k § 6. 

 
K § 8 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
distribuce elektřiny zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého 
napětí, poskytované provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o zajištění služby 
distribuční soustavy, ve které se provozovatel distribuční soustavy zavazuje zajistit zákazníkovi 
službu distribuční soustavy a zákazník se zavazuje zaplatit cenu služby distribuční soustavy.  
Navrhované ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu 
o vyúčtování s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektují smysl a účel každé 
z těchto tří částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 návrhu vyhlášky). Náležitosti v jednotlivých 
částech tam, kde je to možné (dodávka energie/distribuce energie), vychází z náležitostí uvedených 
v § 6, a proto i odůvodnění je totožné s odůvodněním uvedeným k § 6. 

 
K § 9 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
dodávky elektřiny a souvisejících služeb a vyúčtování distribuce elektřiny poskytované 
zákazníkovi, jehož odběrné elektrické zařízení je připojeno do sítě vysokého nebo velmi vysokého 
napětí. V případě tzv. „velkých“ zákazníků návrh vyhlášky upravuje obsahové náležitosti 
vyúčtování v minimální nezbytné míře, která odpovídá stávající právní úpravě ve vyhlášce 
č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a zbývající detaily 
ponechává na ujednání smluvních stran podle jejich konkrétních potřeb a specifik smluvního 
vztahu. 
 
K § 10 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
dodávky plynu a souvisejících služeb zákazníkovi kategorie domácnost nebo maloodběratel 
poskytované výrobcem plynu nebo obchodníkem s plynem na základě smlouvy o sdružených 
službách dodávky plynu, kterou se výrobce plynu nebo obchodník s plynem zavazuje dodávat 
zákazníkovi plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství 
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a zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku plynu cenu a za související služby cenu uplatňovanou 
v souladu s cenovou regulací. 
Navrhované ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu 
o vyúčtování s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektuje smysl a účel 
každé z těchto tří částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 vyhlášky).  
Doklad o vyúčtování v plynárenství je nově doplněn výhradně o ty obsahové náležitosti, které pro 
elektroenergetiku vyžaduje směrnice 2019/944, a to za účelem nevytváření neodůvodněných rozdílů 
mezi zákazníky v elektroenergetice a plynárenství, které v problematice vyúčtování, zejména 
z hlediska ochrany oprávněných zájmů zákazníků, nejsou ani žádoucí, ani vhodné.  
U dodavatelů, kteří poskytují elektřinu i plyn, tato skutečnost znamená, že nebude nutné vytvářet 2 
verze fakturovacích a zákaznických systémů, a nebudou tak neúčelně navyšovány uplatňované 
náklady na úpravu těchto systémů.    
ČÁST A - odstavec 1 a 2: 
Obsahové náležitosti části A jsou zcela základními údaji, jejichž sdělení je nezbytné 
pro elementární přehled každého zákazníka. 
Část A je legislativně rozdělena na odstavec 1 a 2, což znamená, že údaje obsažené v odstavci 1 
mají být poskytovány ještě více odděleněji, než vyhláška předpokládá obecným dělením na část A, 
B a C - i pro účely plynárenství je zde převzata konstrukce, která v případě elektroenergetiky 
představuje způsob transpozice požadavku Přílohy I bodu 1.1. směrnice 2019/944. 
Odstavec 2 pak také zohledňuje požadavky Přílohy VII bodu 1.2. směrnice o energetické účinnosti, 
ve znění směrnice 2018/2002, a je v souladu s principy směrnice 2009/73/ES.   
Dále část A zrcadlově zachovává shodu s vymezením nových požadavků, které obsahuje doklad o 
vyúčtování v § 6 pro elektroenergetiku na základě transpozice směrnice 2019/944. Zákazníkům tak 
na základě vyhlášky musí být, oproti právnímu stavu ke dni účinnosti vyhlášky č. 70/2016 Sb., nově 
poskytována i informace o datu ukončení smlouvy a datu, kdy dochází ke změně produktu nebo 
ceny, je-li taková změna produktu nebo ceny sjednána. 
Část A nadále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy k vyhlášce (upravený ve prospěch zvýšení 
informační hodnoty oproti stavu ke dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 70/2016 Sb.), který v souladu 
s cíli směrnic ve zjednodušené grafické podobě zobrazuje nejdůležitější informace týkající se 
účetního období. Shrnutí těchto dat v podobě tabulky umožní spotřebiteli snadnější orientaci ve 
vyúčtování a zjednoduší porovnávání nabídek dodavatelů. 
CELEX 32012L0027 
ČÁST B - odstavec 3: 
Tato část obsahuje detailní rozpis spotřeby zákazníka a souvisejících údajů v jeho jednotlivých 
odběrných místech, to znamená, že navazuje na údaje obsažené v části A, které dále konkretizuje. 
I zde požadované náležitosti odpovídají znění Přílohy VII bodu 1.2. směrnice o energetické 
účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002, kdy doklad o vyúčtování má obsahovat informaci o: 
- množství plynu dodaného do každého odběrného místa v zúčtovacím období a alespoň ve dvou 
bezprostředně předcházejících zúčtovacích obdobích….; informace o množství dodaného plynu 
v zúčtovacích obdobích se poskytuje v takové grafické podobě, která umožňuje jednoznačné 
srovnání spotřeby plynu. 
CELEX 32012L0027 
ČÁST C - odstavec 4: 
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Doprovodná část dokladu o vyúčtování obsahuje (vedle náležitostí, které jsou z hlediska kontinuity 
zachovávány) i některé nové náležitosti, které vyhláška č. 70/2016 Sb. nestanovovala.  
Požadavky na obsahové náležitosti doprovodné části C vychází z ustanovení Přílohy VII bodu 1.2. 
směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002. Nově na základě této směrnice 
doklad o vyúčtování v části C obsahuje informace o: 
- adrese internetové stránky Energetického regulačního úřadu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje 
na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury. 
CELEX 32012L0027 
V dalších náležitostech část C zrcadlově zachovává shodu s vymezením nových požadavků, které 
obsahuje doklad o vyúčtování v § 6 pro elektroenergetiku na základě transpozice směrnice 
2019/944. Zákazníkům tak na základě vyhlášky musí být, oproti právnímu stavu ke dni účinnosti 
vyhlášky č. 70/2016 Sb., nově poskytovány i tyto informace o: 
- možnosti změny dodavatele, 
- adrese internetové stránky nebo jiném odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje 
pro srovnání nabídek obchodníků s plynem provozované nebo zajišťované Energetickým 
regulačním úřadem, 
 
K § 11 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
dodávky plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo maloodběratel poskytované výrobcem plynu 
nebo obchodníkem s plynem na základě smlouvy o dodávce plynu, kterou se výrobce plynu nebo 
obchodník s plynem zavazuje dodávat účastníkovi trhu s plynem plyn a účastník trhu s plynem se 
zavazuje zaplatit za něj cenu.  
Navrhované ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu 
o vyúčtování s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektují smysl a účel každé 
z těchto tří částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 návrhu vyhlášky). Odůvodnění k jednotlivým 
částem (resp.  náležitostem) je totožné s odůvodněním uvedeným k § 10. 

 
K § 12 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
distribuce plynu zákazníkovi kategorie domácnost nebo maloodběratel poskytované 
provozovatelem distribuční soustavy na základě smlouvy o distribuci plynu, kterou se provozovatel 
distribuční soustavy zavazuje zajišťovat zákazníkovi služby distribuční soustavy a zákazník se 
zavazuje zaplatit cenu uplatněnou v souladu s cenovou regulací za služby distribuční soustavy. 
Navrhované ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu 
o vyúčtování s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektují smysl a účel každé 
z těchto tří částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 návrhu vyhlášky). Náležitosti 
vymezené v jednotlivých částech tam, kde je to možné (dodávka energie/distribuce energie), 
vychází z náležitostí uvedených v § 10, a proto i odůvodnění je totožné s odůvodněním uvedeným 
k § 10. 

 
K § 13 
Navrhované ustanovení upravuje jednotlivé konkrétní obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování 
dodávky plynu a souvisejících služeb, vyúčtování služby distribuční soustavy a vyúčtování služby 
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přepravní soustavy poskytované zákazníkovi kategorie střední odběratel a velkoodběratel. 
V případě tzv. „velkých“ zákazníků návrh vyhlášky upravuje obsahové náležitosti vyúčtování 
v minimální nezbytné míře, která odpovídá stávající právní úpravě ve vyhlášce č. 349/2015 Sb., 
o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, a zbývající detaily ponechává na ujednání 
smluvních stran podle jejich konkrétních potřeb a specifik smluvního vztahu.   

 
K § 14 
Navrhované ustanovení upravuje obsahové náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné 
energie poskytované odběrateli dodavatelem tepelné energie na základě smlouvy o dodávce tepelné 
energie, ve které se dodavatel tepelné energie zavazuje zajistit dodávku tepelné energie každému, 
kdo o to požádá a jsou splněny další podmínky vymezené § 76 odst. 1 písm. a) až c) energetického 
zákona.  
Navrhované ustanovení stanoví nezbytné obsahové náležitosti pro všechny tři části dokladu o 
vyúčtování s tím, že výčet náležitostí a míra detailu těchto informací respektuje smysl a účel každé 
z těchto tří částí (viz odůvodnění k ustanovení § 3 návrhu vyhlášky) obdobně jako vyúčtování 
poskytované v oblasti elektroenergetiky a plynárenství. 
Na rozdíl od elektroenergetiky a plynárenství, vymezené náležitosti je třeba reflektovat optikou 
toho, že v teplárenství v souladu s § 3 obdrží zákazník/odběratel tepelné energie doklad 
o vyúčtování vždy v plném rozsahu, tedy část A, B i C (opět viz odůvodnění k ustanovení § 3 
návrhu vyhlášky). 
Je nutné zdůraznit, že výchozím záměrem Energetického regulačního úřadu je z hlediska 
obsahových náležitostí zachovat požadavky současné vyhlášky č. 70/2016 Sb. Vyhláška je nově 
doplněna ve své podstatě výhradně o ty obsahové náležitosti, které výslovně požaduje Příloha VIIa 
směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002. 
V části A směrnice zdůrazňuje potřebnost údaje, který již ve stávající vyhlášce uveden byl, a to: 
- celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období uvedené v GJ, kWh nebo MWh, 
CELEX 32018L2002 
Do obsahových náležitostí podrobné (B) a doprovodné (C) části vyúčtování byly promítnuty 
požadavky přílohy VIIa směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002. Což 
předpokládá zachování nejen stávajících náležitostí, které tato směrnice, ve znění směrnice 
2018/2002, zachovává, ale nově také zákazníkům mají být, oproti právnímu stavu ke dni účinnosti 
vyhlášky č. 70/2016 Sb., poskytovány i další informace o: 
- adrese internetové stránky Energetického regulačního úřadu, kde jsou zveřejněné kontaktní údaje 
na nezávislé spotřebitelské organizace nebo obdobné energetické agentury, 
CELEX 32018L2002 
- 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 plynů (pozn. pro aplikaci – Energetický regulační úřad předpokládá, že zveřejní 
metodiku, na základě které bude zajištěna řádná aplikace tohoto pravidla),  
CELEX 32018L2002 
- popis jednotlivých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění zahrnutých v ceně tepelné 
energie. 
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- DPH je uváděno v rámci jiné náležitosti – „f) výši celkové fakturované částky za dodávku 
tepelné energie za zúčtovací období bez daně z přidané hodnoty a s touto daní,“ 
- Nejen gramaticky („zahrnutých v ceně“) je zřejmé, že úprava v kontextu Přílohy VIIa odst. 
3 písm. b) směrnice 2018/2002 nesměřuje daním, poplatkům a jiným peněžitým plněním, 
jejichž poplatníkem je odběratel a dodavatel je od něj pouze vybírá v roli plátce. Vzhledem k 
tomu, že DPH je uváděno v rámci jiné náležitosti, úprava nesměřuje ani na daně, poplatky a 
jiná obdobná peněžitá plnění, kterou jsou rozpuštěny v ceně a přímo či nepřímo ji navyšují 
(jako dále třeba daň z příjmů).  
Naopak, z podstaty věci zjevně směřuje primárně k daním, poplatkům a jiným obdobným 
peněžitým plněním, které jsou zahrnuty v ceně, ale pouze k těm z nich, které bezprostředně 
se vztahují k dodané tepelné energie (recipročně je možné uvažovat Přílohu č. 1 k cenovému 
rozhodnutí č. 6/2020 k cenám tepelné energie - „náklady na palivo pro výrobu tepelné 
energie zahrnují spotřební daň8), daň ze zemního plynu a některých dalších plynů9) a daň z 
pevných paliv10), pokud dodavatel není od těchto daní osvobozen ze zákona“). 
- Pokud žádná taková daň, poplatek či jiné obdobné plnění zahrnuta v ceně není, není nutné 
danou náležitost na dokladu o vyúčtování uvádět. 

CELEX 32018L2002 
Příslušné ustanovení návrhu vyhlášky lze navázat na cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie, 
která upřesňuje některé ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie. Není povinné (ale 
ani zakázané), aby na dokladu o vyúčtování byly uváděny tyto daně, poplatky a jiná obdobná 
peněžitá plnění spolu s odkazem na příslušný právní předpis, nebo dokonce s vyčíslením částek. 
 
K § 15 
Navrhované ustanovení transponuje požadavky směrnice 2019/944 a směrnice o energetické 
účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 (konkretizace uvedena níže). 
Odůvodnění v této části navazuje na odůvodnění jednotlivých podkategorií vyúčtování (§ 2).  
Termíny řádného vyúčtování 
Cílem daného ustanovení je (za účelem nápravy současného právního stavu a v souladu 
s požadavky příslušných směrnic) zajistit ochranu zájmů zákazníků tím, že se ve vztahu k jejich 
odběrnému místu bude realizovat řádné vyúčtování alespoň jednou ročně (obdobné pravidlo nyní 
v právním řádu absentuje). 
„Nejméně jednou ročně“ neznamená roční cyklus ve smyslu „do 365 dnů od předchozího 
vyúčtování“, ale právě pouze rámcový požadavek, aby zákazník obdržel řádné vyúčtování alespoň 
jednou v kalendářním roce. Energetický regulační úřad respektuje různé termíny odečtů z měřicích 
zařízení provozovateli soustavy na základě vlastních interních odečtových tras. Je tedy přípustné, 
aby zúčtovací období bylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, nesmí však, v souladu s úpravou 
vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, překročit 14 kalendářních měsíců po sobě 
následujících. 
Tím jsou v českém právním řádu zajištěna tato pravidla směrnic: 
- „vyúčtování na základě skutečné spotřeby se provádí alespoň jednou ročně“ (Příloha I bod 2. 
písm. a) směrnice 2019/944); 
CELEX 32019L0944 
- „aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno 
na základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně“ (příloha VII bod 1.1. směrnice o energetické 
účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002). 
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CELEX 32012L0027 
Počátek běhu časového okamžiku pro nejzazší poskytnutí dokladu o vyúčtování je v návrhu 
vyhlášky pro obchodníky s elektřinou a výrobce elektřiny navázán na úpravu zákona o dani 
z přidané hodnoty. Tímto způsobem je zajištěna aplikace tohoto pravidla i v případě změny dotčené 
části zákona. 
Pro provozovatele distribuční soustavy a provozovatele přenosové soustavy je počátek stanoven ode 
dne odečtu z měřicího zařízení (ve smyslu zákona upravujícího daň z přidané hodnoty). 
Termíny mimořádného vyúčtování na žádost zákazníka 
Možnost mimořádného vyúčtování k 31.12. stanovuje již současná vyhláška č. 70/2016 Sb. a návrh 
vyhlášky tuto možnost zachovává. 
Mimořádné vyúčtování je zákazníkovi s ohledem na zajištění jeho přístupu k informacím o jeho 
spotřebě elektřiny poskytováno bezplatně a na žádost zákazníka jej výrobce, obchodník nebo 
provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy poskytne ke dni 31. prosince kalendářního roku. 
V takovém případě návrh vyhlášky předpokládá aktivní přístup rovněž samotného zákazníka 
a podmiňuje poskytnutí takového mimořádného vyúčtování zákazníkovi nejen samotným odesláním 
žádosti, ale též odesláním samoodečtu provedeného zákazníkem k poslednímu dni kalendářního 
roku (provedený zákazníkem v souladu s příslušnou vyhláškou o měření elektřiny). 
Termíny mimořádného vyúčtování při ukončení odběru zákazníka v odběrném místě nebo změně 
dodavatele 
Dané pravidlo o mimořádném vyúčtování bylo aplikováno již na základě vyhlášky č. 70/2016 Sb. 
a jeho význam je nyní zdůrazněn i samotnou směrnicí 2019/944 v článku 10 odst. 12, podle kterého 
- „dodavatelé poskytnou konečným zákazníkům po jakékoli změně dodavatele závěrečné 
vyúčtování nejpozději šest týdnů poté, co taková změna proběhla.“ 
CELEX 32019L0944 
Nově je i zde doplněn časový rámec pro poskytnutí dokladu o vyúčtování tak, aby bylo 
do budoucna zabráněno nežádoucím stavům, kdy zákazník ukončením příslušných smluv ukončil 
odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil dodavatele energie, a přesto nedošlo k vzájemnému 
vypořádání uskutečněných plateb. 
Požadavek na bezplatnost 
Společným parametrem při poskytování řádného či mimořádného vyúčtování je požadavek 
na bezplatnost, který vyhláška reflektuje, v souladu s ustanovením: 
- článku 18 odst. 2 směrnice 2019/944 – „Členské státy zajistí, aby koneční zákazníci dostávali 
veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování zdarma.“ a 
CELEX 32019L0944 
- článku 11 směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 – „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.“ 
CELEX 32018L2002 
 
K § 16 
Navrhované ustanovení transponuje požadavky směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 
2018/2002 (konkretizace uvedena níže). 
Odůvodnění v této části navazuje na odůvodnění jednotlivých podkategorií vyúčtování (§ 2).  
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Dané ustanovení je v souladu s § 15 doplněno rovněž o ty parametry, které pro elektroenergetiku 
vyžaduje směrnice 2019/944, a to za účelem nevytváření neodůvodněných rozdílů mezi zákazníky 
v elektroenergetice a plynárenství, které v problematice vyúčtování, zejména z hlediska ochrany 
oprávněných zájmů zákazníků, nejsou ani žádoucí, ani vhodné. 
Termíny řádného vyúčtování 
Cílem daného ustanovení je (za účelem nápravy současného právního stavu a v souladu 
s požadavky příslušných směrnic) zajistit ochranu zájmů zákazníků tím, že se ve vztahu k jejich 
odběrnému místu bude realizovat řádné vyúčtování alespoň jednou ročně (obdobné pravidlo nyní v 
právním řádu absentuje). 
„Nejméně jednou ročně“ neznamená roční cyklus ve smyslu „do 365 dnů od předchozího 
vyúčtování“, ale právě pouze rámcový požadavek, aby zákazník obdržel řádné vyúčtování alespoň 
jednou v kalendářním roce. Energetický regulační úřad respektuje různé termíny odečtů z měřicích 
zařízení provozovateli soustavy na základě vlastních interních odečtových tras. Je tedy přípustné, 
aby zúčtovací období bylo delší než 12 po sobě jdoucích měsíců, nesmí však, v souladu s úpravou 
vyhlášky o měření plynu, překročit 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. 
Tím jsou v českém právním řádu zajištěna tato pravidla směrnice: 
- „aby koneční zákazníci mohli svou spotřebu energie regulovat, mělo by být vyúčtování prováděno 
na základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně“ (příloha VII bod 1.1. směrnice o energetické 
účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002). 
CELEX 32012L0027 
Počátek běhu časového okamžiku pro nejzazší poskytnutí dokladu o vyúčtování je v návrhu 
vyhlášky pro obchodníky s plynem a výrobce plynu navázán na úpravu zákona o dani z přidané 
hodnoty. Tímto způsobem je zajištěna aplikace tohoto pravidla i v případě změny dotčené části 
vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem. 
Pro provozovatele distribuční soustavy a provozovatele přepravní soustavy je počátek stanoven ode 
dne odečtu z měřicího zařízení (ve smyslu zákona upravujícího daň z přidané hodnoty). 
Termíny mimořádného vyúčtování na žádost zákazníka 
Možnost mimořádného vyúčtování k 31.12. stanovuje již současná vyhláška č. 70/2016 Sb. a návrh 
vyhlášky tuto možnost zachovává. 
Mimořádné vyúčtování je zákazníkovi, s ohledem na zajištění jeho přístupu k informacím o jeho 
spotřebě plynu, poskytováno bezplatně a na žádost zákazníka jej výrobce, obchodník nebo 
provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy poskytne ke dni 31. prosince kalendářního roku. 
V takovém případě návrh vyhlášky předpokládá aktivní přístup rovněž samotného zákazníka a 
podmiňuje poskytnutí takového mimořádného vyúčtování zákazníkovi nejen samotným odesláním 
žádosti, ale též odesláním samoodečtu provedeného zákazníkem k poslednímu dni kalendářního 
roku (provedený zákazníkem v souladu s příslušnou vyhláškou o měření plynu). 
Termíny mimořádného vyúčtování při ukončení odběru zákazníka v odběrném místě nebo změně 
dodavatele 
Dané pravidlo o mimořádném vyúčtování bylo aplikováno již na základě vyhlášky č. 70/2016 Sb.  
A protože jeho význam je nyní v elektroenergetice zdůrazněn i samotnou směrnicí 2019/944 
v článku 10 odst. 12, podle kterého „dodavatelé poskytnou konečným zákazníkům po jakékoli 
změně dodavatele závěrečné vyúčtování nejpozději šest týdnů poté, co taková změna proběhla“, 
bude nadále zachováno i v sektoru plynárenství. 
Nově je i zde doplněn časový rámec pro poskytnutí dokladu o vyúčtování tak, aby bylo do 
budoucna zabráněno nežádoucím stavům, kdy zákazník ukončením příslušných smluv ukončil 
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odběr elektřiny v odběrném místě nebo změnil dodavatele energie, a přesto nedošlo k vzájemnému 
vypořádání uskutečněných plateb. 
Požadavek na bezplatnost 
Společným parametrem při poskytování řádného či mimořádného vyúčtování je požadavek na 
bezplatnost, který vyhláška reflektuje, v souladu s ustanovením článku 11 směrnice o energetické 
účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002 – „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.“ 
CELEX 32018L2002 
 
K § 17 
Navrhované ustanovení upravuje termíny vyúčtování dodávek tepelné energie. Vyúčtovací období 
pro oblast teplárenství je určeno kalendářním rokem a je tak stanoveno poskytnutí vyúčtování vždy 
ke dni 31. prosince příslušného kalendářního roku. Rozdílný přístup pro oblast teplárenství je dán 
zejména tím, že se v teplárenství uplatní věcné usměrnění cen, kdy cenové rozhodnutí stanoví 
pravidla pro sestavení kalkulace tak, aby obsahovala pouze ekonomicky oprávněné náklady a 
přiměřený zisk, přičemž taková kalkulace je tvořena dodavateli tepelné energie za kalendářní rok, 
k datu 31. prosince příslušného kalendářního roku. Dodavatelé před zahájením vyúčtovacího období 
stanovují pouze předběžné ceny tepelné energie a v průběhu kalendářního roku podle sjednaných 
platebních podmínek provádějí zúčtování záloh na dodávku tepelné energie za dohodnuté zúčtovací 
období (nejčastěji měsíční) ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž se nejedná 
o vyúčtování dodávky tepelné energie, při níž by došlo k vyrovnání vzájemných plateb plynoucích 
z vyhodnocení skutečných nákladů za tepelnou energii a skutečné dodávky tepelné energie za 
kalendářní rok. K takovému vypořádání rozdílů ve vztahu k uhrazeným zálohám je nutné sestavit 
závěrečnou kalkulaci ceny tepelné energie zahrnující pouze ekonomicky oprávněné náklady a 
přiměřený zisk, jejichž přesná výše není před skončením vyúčtovacího období známa. Zejména 
z důvodu nutnosti provádění kalkulací v reakci na věcné usměrňování cen ze strany Energetického 
regulačního úřadu za kalendářní rok je odůvodněné rozdílné pojetí vyúčtovacího období pro oblast 
teplárenství oproti oblasti elektroenergetiky a plynárenství, kde se uplatní regulace formou úředně 
stanovených cen a ve zbytku jejich smluvní sjednání.  
Ustanovení rovněž připouští délku vyúčtovacího období zkrátit, a to na základě ujednání smluvních 
stran, přičemž dodavatel tepelné energie musí dodržet vždy závazné podmínky věcného 
usměrňování cen tepelné energie.  
Daným ustanovením je zajištěn soulad s pravidly směrnice o energetické účinnosti, ve znění 
směrnice 2018/2002, a to s: 
- Přílohou VIIa bodem 1. – „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.“ 
CELEX 32018L2002 
- článkem 11a odst. 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.“ 
CELEX 32018L2002 

  
K § 18 
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Navrhované ustanovení upravuje postup při vyúčtování služeb poskytovaných dodavatelem 
poslední instance podle ustanovení § 12a energetického zákona, tj. dodavatelem, který má 
na základě energetického zákona stanovenou povinnost dodávat elektřinu nebo plyn zákazníkovi 
namísto dodavatele, který tuto schopnost z některého ze zákonem stanovených důvodů pozbyde. 
V takovém případě postupuje tento dodavatel při poskytování vyúčtování zákazníkovi přiměřeně 
podle ustanovení této vyhlášky.  

 
K § 19 
Vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, 
se zrušuje. 
 
K § 20 
V zájmu právní jistoty návrh vyhlášky upravuje vztah mezi novou právní úpravou a dřívější 
(dosavadní) právní úpravou. Podle tohoto ustanovení se doklad o vyúčtování poskytuje v rozsahu a 
náležitostech podle návrhu vyhlášky (tedy nové vyhlášky) i v případě, že zúčtovací období nebo 
příslušná část zúčtovacího období skončila za účinnosti dosavadní vyhlášky (tedy již zrušené 
vyhlášky). To znamená, pokud se doklad o vyúčtování poskytuje za účinnosti nové vyhlášky, 
poskytuje se v rozsahu a náležitostech podle nové vyhlášky, a to i v případě, že zúčtovací období 
skončilo za účinnosti dosavadní vyhlášky. Jinými slovy - pokud zúčtovací období skončí přede 
dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky, ale doklad o vyúčtování se poskytuje již za účinnosti nové 
vyhlášky, musí se poskytovat již v rozsahu a náležitostech podle nové vyhlášky. 
 
K § 21 - Účinnost 
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. Tento termín byl zvolen proto, aby zaručil 
dostatečný časový prostor k nutným přenastavením interních systémů dotčených subjektů. 
 
K příloze č. 1 
Přehled se vztahuje k dokladu o vyúčtování (pro zákazníky na hladině nízkého napětí) 
v elektroenergetice, a shrnuje vybrané základní údaje. 
 
K příloze č. 2 
Přehled se vztahuje k dokladu o vyúčtování (pro zákazníky domácnost a kategorie maloodběratel) 
v plynárenství, a shrnuje vybrané základné údaje. 
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