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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  Část materiálu: VIII. 
Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 
 
 
V rámci mezirezortního připomínkového řízení byl povinným připomínkovým místům zaslán návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících 
služeb v energetických odvětvích 
 

Připomínkové místo  Připomínky 
Povinné   

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí Bez připomínek 
MZE Ministerstvo zemědělství Bez připomínek 
MO Ministerstvo obrany Bez připomínek 
MZD Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek 
MD Ministerstvo dopravy Bez připomínek 
MF Ministerstvo financí Připomínky 
MK Ministerstvo kultury Bez připomínek 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu Připomínky 
MSP Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek 
MSMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Bez připomínek 
MV Ministerstvo vnitra Připomínky 
MZV Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek 
MZP Ministerstvo životního prostředí Připomínky 
Úřad vlády (VUV) Úřad vlády ČR Bez připomínek 
Úřad vlády (KOM) Úřad vlády – odbor kompatibility Připomínky 

KML Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu Bez připomínek 

HKCR Hospodářská komora ČR Připomínky 
SPCR Svaz průmyslu a dopravy ČR Připomínky 
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I. Připomínky: 
 

POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA 
Resort 

Č. j. Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 

č. j.: 44438 / 2020 - UVCR 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
zně-ní, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 
Rozdílová tabulka k § 7 odst. 3 písm. a) uvádí jiný text, než 
jaký je obsažen v návrhu vyhlášky, navíc písm. a) by podle 
výkaznictví ve vlastním návrhu ani nemělo být transpoziční. 
Naopak v roz-dílové tabulce absentuje § 7 odst. 3 písm. b) a c), 
které naopak v návrhu vykazovány jsou. Nutno opravit a 
sjednotit. 
§ 13 odst. 6 je podtržen, není ale označen celexovým číslem a 
absentuje i v rozdílové tabulce. Je potřeba implementační 
charakter tohoto ustanovení vyjasnit. 

Akceptováno 
 

K referenčnímu odkazu na směrnici 2012/27/EU (§ 1): 
Vzhledem k přiloženému výkaznictví by v poznámce pod čarou 
měla být uváděna také původní směrnice 2012/27/EU, jejíž 
příloha VII je návrhem retransponována. 

Akceptováno 

K § 6 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 2 písm. a) a § 8 odst. 2 písm. 
a): 
 

Vysvětleno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 3 z 181 
 

Bod 1.2 písm. b) přílohy I směrnice 2019/944 požaduje také 
uvedení e-mailové adresy dodavatele. Ta však v návrhu 
uváděna explicitně není. Žádáme o vyjasnění, jak bude 
požadavek směrnice na informovanost zákazníka zajištěn. 

Směrnice 2019/944, v Příloze I, bodu 1.2. 
písm. b) vyžaduje na dokladu o vyúčtování: 
b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně 
linky podpory pro spotřebitele a e-mailové 
adresy; 
 
Daný požadavek je transponovaný 
prostřednictvím požadavku vyhlášky na 
uvedení: 
a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou 
nebo výrobce elektřiny 
Dané ustanovení je obsaženo již ve stávající 
vyhlášce, a v současné praxi je řádně uváděna 
rovněž i emailová adresa.  
Doplnění emailové adresy do textu vyhlášky 
by znamenalo, že by zde musel být vymezen 
úplný výčet identifikačních údajů, což není 
vhodné. 
 
Pro úplnost bude doplněno do odůvodnění. 

K § 6 odst. 4 písm. a), § 7 odst. 4 písm. a) a § 9 odst. 6: 
Bod 5 písm. a) přílohy I směrnice 2019/944 specifikuje 
informaci o podílu energetických zdrojů na celkové skladbě 
energie mj. tím, že se má jednat o podíl zdrojů za předchozí rok. 
Takový dovětek v navrhovaném ustanovení vyhlášky 
nespatřujeme. Prosíme o vyjasnění, kde se dotčený požadavek 
směrnice promítá do českého právního řádu. 

Vysvětleno 
 
Doklad o vyúčtování, resp. vyúčtování jako 
takové, se poskytuje za uplynulé zúčtovací 
období. K tomuto období se tak mají vztahovat 
i dotčené informace.  
Doplnění „za předchozí rok“ může být 
problematické pro dodavatele, a zavádějící pro 
zákazníky, neboť doklad o vyúčtování se 
různým zákazníkům poskytuje v různých 
částech roku, a v některých případech nemusí 
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být ještě data – pro předchozí kalendářní rok -  
dostupná.  
Opět je tak zájmem vyhlášky poskytnout 
dodavateli určitou operativní flexibilitu, aby se 
zřejmému cíli vyhlášky přizpůsobil. 
Dané ustanovení je předmětem již stávající 
vyhlášky, a ERÚ z úřední činnosti nemá 
informace ani o tom, že by povinnost nebyla 
řádně realizována, ani o aplikačních obtížích. 
 
Z důvodu právní jistoty však doplníme 
odůvodnění o vysvětlení, že se jedná o data za 
nejbližší přechozí rok, za které jsou ke dni 
konce zúčtovacího období dostupné. 

K § 6 odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 4 písm. b): 
Bod 5 písm. b) přílohy I směrnice 2019/944 specifikuje 
požadovanou informaci o dopadu na životní prostředí mj. tím, 
že se má jednat o dopad na životní prostředí vzniklý při výrobě 
elektřiny v předchozím roce. Takový dovětek v navrhovaném 
ustanovení vyhlášky nespatřujeme. Prosíme o vyjasnění, kde se 
dotčený požadavek směrnice promítá do českého právního 
řádu. 

Vysvětleno 
 
Doklad o vyúčtování, resp. vyúčtování jako 
takové, se poskytuje za uplynulé zúčtovací 
období. K tomuto období se tak mají vztahovat 
i dotčené informace.  
Doplnění „za předchozí rok“ může být 
problematické pro dodavatele, a zavádějící pro 
zákazníky, neboť doklad o vyúčtování se 
různým zákazníkům poskytuje v různých 
částech roku, a v některých případech nemusí 
být ještě data – pro předchozí kalendářní rok -  
dostupná.  
Opět je tak zájmem vyhlášky poskytnout 
dodavateli určitou operativní flexibilitu, aby se 
zřejmému cíli vyhlášky přizpůsobil. 
Dané ustanovení je předmětem již stávající 
vyhlášky, a ERÚ z úřední činnosti nemá 
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informace ani o tom, že by povinnost nebyla 
řádně realizována, ani o aplikačních obtížích. 
 
Z důvodu právní jistoty však doplníme 
odůvodnění o vysvětlení, že se jedná o data za 
nejbližší přechozí rok, za které jsou ke dni 
konce zúčtovacího období dostupné. 

K navrhovanému datu účinnosti: 
S ohledem na transpoziční lhůty nastavené transponovanými 
směrnice tzv. zimního balíčku není zřejmé, proč je navrhována 
doba účinnosti vyhlášky až k 1. 1. 2022. 

Vysvětleno 
 
Dotčení účastníci trhu (dodavatelé energií) 
vyžadují určitý časový prostor pro 
přizpůsobení svých interních (zákaznických a 
fakturačních systémů) novým požadavkům 
vyhlášky.  
Tuto skutečnost vnímá Energetický regulační 
úřad od začátku přípravy vyhlášky, a byla silně 
rezonována přímo od dodavatelů energií jak ve 
veřejném konzultačním procesu, tak (jak je 
patrné níže) i v rámci tohoto meziresortního 
připomínkového řízení. 
Energetický regulační úřad proto zvolil dané 
legislativní řešení, a to s akcentem na snahu, 
aby fakticky byla vyhláška publikována ve 
Sbírce zákonů, tedy platná, co nejblíže začátku 
roku 2021 – máme za to, že tím bude zajištěn 
vhodný kompromis jak mezi požadavky na 
transpozici, tak požadavky na prostor pro 
úpravu systémů. 
V neposlední řadě je nutné vysvětlit, že 
zahájení legislativní části přípravy vyhlášku 
bylo nuceno posečkat na finální obrysy 
věcného záměru k novému energetickému 
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zákonu (který má transponovat většinu 
požadavků směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/944), protože nebylo jisté, 
zda nedojde oproti současnému znění ke 
strukturálním změnám, a zákon sám nebude 
chtít některé aspekty problematiky vyúčtování 
upravit oproti současnému stavu komplexněji.  
 

Ministerstvo financí 
č. j. MF-33257/2020/1903-5 
 

1) K § 14 odst. 2 písm. i) : Požaduje se nahradit termín 
„poplatky za dodanou tepelnou energii“, který náš právní řád 
nezná, jiným vhodnějším termínem. Pokud by se mělo jednat o 
úhradu za teplo, pak se upozorňuje na skutečnost, že by se v 
takovém případě nejednalo o poplatky, protože poplatky jsou 
nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní a nesankční peněžitá 
plnění ukládaná na základě zákona spravovaná státem nebo 
jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou 
veřejnými příjmy veřejných rozpočtů (Boháč R., Daňové 
příjmy veřejných rozpočtů, 2013, s. 111). Pokud se jedná o 
veřejnoprávní úhradu spojenou s dodávkami tepla, pak je 
potřeba uvést, o jaké poplatky či jiné obdobné peněžité plnění 
konkrétně jde. 

Akceptováno 
 
Nejedná se o daně či poplatky za dodanou 
tepelnou energii, ale daně a poplatky účtované 
spolu s platbou za dodanou tepelnou energii.  
 
V tomto směru byla formulace upravena: 
i) popis jednotlivých daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění zahrnutých v 
ceně tepelné energie, 
 
Požadavek, aby vyúčtování dodávky tepelné 
energie obsahovalo i výčet uplatňovaných daní 
i poplatků souvisejících s dodávkou tepelné 
energie, je novým požadavkem práva EU 
(Příloha VIIa odst. 3 psím. b) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
mění směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti), a je tak nutné prostřednictvím 
návrhu vyhlášky jej respektovat.  
Příslušná směrnice však neobsahuje bližší 
identifikaci těchto poplatků, ani nenaznačuje 
konkrétnější vazbu. 
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Zákazník/odběratel musí mít právo (a to nejen 
v energetice) být informován o celkové ceně 
poskytované služby včetně všech daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých 
plnění placených prostřednictvím podnikatele. 
 
Písm. i) se použije právě jen tehdy, pokud je 
další daň či poplatek po zákazníkovi/odběrateli 
uplatňována v rámci ceny. 
 
Na základě Vaší připomínky do návrhu 
vyhlášky doplňujeme „jiná obdobná peněžitá 
plnění“. 
Dále vycházíme z toho, že daň z přidané 
hodnoty by v rámci této části vyúčtování být 
obsažena neměla – informaci o této dani je již 
poskytnuta podle § 14 odst. 1 písm. g) návrhu 
vyhlášky („g) výši celkové fakturované částky 
za dodávku tepelné energie za zúčtovací 
období bez daně z přidané hodnoty a s touto 
daní“). 
 
Za nejvhodnější navázat příslušné ustanovení 
návrhu vyhlášky na Přílohu č. 1 k cenovému 
rozhodnutí č. 6/2020 k cenám tepelné energie, 
která upřesňuje některé ekonomicky 
oprávněné náklady v ceně 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 
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těchto daní osvobozen ze zákona“), a zajistit 
tak transparentní reciprocitu mezi oběma 
předpisy v gesci ERÚ. 

K § 2 písm. c) : V návaznosti na skutečnost, že se jedná o 
slučovací poměr, není na místě použití spojky „a“, které 
předchází čárky. Doporučuje se proto vypustit spojku „a“, 
event. vypustit čárku a ponechat pouze spojku „a“ bez čárky. 

Akceptováno 

K § 2 písm. d) : Z definice opravného vyúčtování není zřejmé, 
zdali se jedná o vyúčtování, které kompletně nahrazuje původní 
(řádné či mimořádné) vyúčtování, jak je tomu v případě 
opravného vyúčtování podle § 138 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, nebo je opravné vyúčtování pouze opravou, tedy 
doplňkem původního vyúčtování. Jedná-li se o kompletní 
náhradu původního vyúčtování, dává se ke zvážení, zdali 
neupravit definici pojmu „opravné vyúčtování“ tak, aby 
zahrnovala i případnou opravu opravného vyúčtování pro 
případ, že by se v opravném vyúčtování vyskytovaly chyby, 
které by bylo třeba opravit. 

Vysvětleno 
 
Nejedná se primárně o kompletní nahrazení 
původního řádného nebo mimořádného 
vyúčtování. 
Rozsah opravného vyúčtování, tedy i rozsah 
v jakém nahrazuje původní vyúčtování, určuje 
zákazník rozsahem své reklamace. 
Tento přístup podporují rovněž i související 
vyhlášky č. 540/2005 Sb. a 545/2006 Sb. 

K § 2 : V písmeni c) na konci věty doporučujeme vypustit 
spojku „a“. 

Akceptováno 

Doporučujeme v celém materiálu umístit citaci právního 
předpisu, na který se odkazuje, vždy na stránku, na které je 
uveden odkaz na poznámku pod čarou, ne až na konci celého 
materiálu. Dále doporučujeme v souladu s Čl. 29 Legislativních 
pravidel vlády jednotlivé přílohy uvádět v pravém horním rohu 
první stránky každé přílohy a jednotlivé přílohy označit jako 
„Příloha č. ….k vyhlášce č. …../Sb.“. 

Akceptováno 
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K nadpisu § 6 až 8 a § 10 až 12 : V nadpisech uvedených 
paragrafů doporučujeme vložit slovo „poskytované“, před 
slovo „zákazníkovi“ tak, jak to je v nadpisech paragrafu § 9 a 
13. 

Akceptováno 

K § 6 : V odstavci 2 písm. c) doporučujeme vypustit text v 
závorce a skutečnost, že se jedná o tzv. EAN kód uvést jen v 
odůvodnění, obdobná připomínka platí i pro § 10 odst. 2 písm. 
c). 
V odstavci 3 písm. e) doporučujeme vyjádřit slovo „dvou“ 
číslovkou „2“. 
Stejná připomínka se týká i § 9 odst. 3 písm. e), § 10 odst. 3 
písm. f), § 11 odst. 3 písm. e) a § 14 odst. 2 písm. g). 

Akceptováno částečně 
 
- k EAN/EIC – v podzákonných předpisech 
ERÚ a MPO se tyto zkratky využívají 
standardně. 
- k „2“ - akceptováno 

K § 9 : Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by 
v souladu s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo 
být více než 6. 

Vysvětleno 
 
Jsme si této skutečnosti vědomi, a tam, kde je 
to vhodné, jej respektujeme.  
Nicméně využití formulace „zpravidla“ v textu 
čl. 39 odst. 2 naznačuje doporučující charakter, 
a vzhledem k tomu, že se jedná o náležitosti 1 
dokladu o vyúčtování, nepovažujeme za 
vhodné, rozdělovat jej do více paragrafů (a 
není ani možné uvažovat o snížení náležitostí 
dokladu o vyúčtování). Jinými slovy, 
respektujeme čl. 39 odst. 2 větu první 
Legislativních pravidel vlády, kdy 
ponecháváme náležitosti 1 dokladu 
předmětem 1 paragrafu. 
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8) K § 11 : V odstavci 4 písm. c) doporučujeme vložit na 
konci textu čárku. 

Akceptováno 

9) K § 14 : V odstavci 3 písm. b) doporučujeme vložit na 
konci textu čárku. 
  

Akceptováno 

10) K § 15 : V odstavci 4 poslední větě doporučujeme vložit 
slovo „k“ před slovo „předání“. 

Akceptováno 

11) K § 15 : Zrušovací ustanovení se uvádí až bezprostředně 
před ustanovením o účinnosti, tj. je třeba zaměnit pořadí § 20 a 
21. 

Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
  

K § 16  
„Termíny vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 
v plynárenství¨ 
(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 

Vysvětleno 
 
Máme za to, že návrh vyhlášky je (se svým 
„nejméně“) nejen plně v souladu s požadavky 
práva EU, ale není ani v rozporu s vyhláškou 
č. 108/2011 Sb. (která obsahuje „zpravidla“). 
Doslovné zesouladění nepovažujeme za 
vhodné. Naopak, považujeme za zásadní 
nepoužívat Vámi navrhovanou formulaci 
„zpravidla“. Její použití by celé pravidlo 
zrelativizovalo, a nebylo by dosaženo 
zamýšlených účinků. ERÚ má tyto závěry 
ověřeny praxí, neboť stávající vyhláška 
obsahuje formulaci „zpravidla“, a byla 
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přepravní nebo distribuční soustavy podle vyhlášky upravující 
pravidla trhu s plynem7) pro poslední z těchto odběrných míst. 
(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. 
 
Navrhovaná úprava textu: 
(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede bezplatně 
řádné vyúčtování nejméně zpravidla 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. 
(2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel 
přepravní soustavy provede bezplatně řádné vyúčtování 
nejméně zpravidla jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího 

některými dodavateli energií zneužívána 
k neopodstatněným průtahům s poskytnutím 
dokladu o vyúčtování.  
Máme proto za to, že je pro řádné poskytování 
dokladu o vyúčtování klíčové ponechat námi 
navrhovanou formulaci. 
 
Souhlasíme s vypořádáním. Navrhujeme 
neuvádět „neakceptováno“ a ponechat zde 
pouze „vysvětleno“. 
 
ERÚ: 
Děkujeme za spolupráci, upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 12 z 181 
 

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. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná úprava textu uvádí text navrhované vyhlášky do 
souladu s textem 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 
v platném znění. § 4 odst. 5 zmíněné vyhlášky totiž uvádí, že 
„U měření typu C je zpracování údajů z měření plynu 
prováděno zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po 
sobě následujících, nejpozději však za 14 kalendářních 
měsíců po sobě následujících.“ 
Navrhujeme vypustit v následujících odstavcích škrtnutý text: 
 

• §6, odst. (4), písm. i) 
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. 

• §7, odst. (4), písm. i) 
i) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 
Ministerstvo průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla 

Neakceptováno 
 
Navrhujeme ponechat v původním znění. 
Dané ustanovení není přímo navázáno na 
kompetenci k mimosoudnímu urovnání sporů, 
nýbrž obecně na výkon kompetence zasahující 
do problematiky vyúčtování, když v tomto 
ohledu Ministerstvo průmyslu a obchodu 
nadále vykonává činnosti v oblasti ochrany 
spotřebitele.  
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včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a 
adresy webových stránek. 

• §8, odst. (4), písm. d) 
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. 

• §10, odst. (4), písm. g) 
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. 

• §11, odst. (4), písm. g) 
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. 

• §12, odst. (4), písm. d) 
i) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a 
Ministerstvo průmyslu a obchodu a s uvedením adresy sídla 
včetně adresy elektronické podatelny, telefonního čísla a 
adresy webových stránek. 

• §14, odst. (3), písm. e) 
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. 

  
Odůvodnění: 
Předmětný text je ve vyhlášce ERÚ vykazován jako evropská 
úprava (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro 

Některé nové kompetence, zejména podle 
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, jsou určeny 
„členskému státu“, a v tuto chvíli nelze 
vyloučit, že v novém EZ budou v obecném 
rámci zajišťovány Ministerstvem průmyslu a 
obchodu. Navrhujeme tedy pro současný 
návrh vyhlášky ponechat stávající stav. 
 
Souhlasíme s vypořádáním. 
 
ERÚ: 
Děkujeme za spolupráci. 
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vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU). Tato 
evropská úprava přímo nestanovuje požadavek na uvedení 
kontaktu MPO. 
Rozdílová tabulka k danému ustanovení (Příloha I, bod 1.2.) 
uvádí: 
„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.“ 
Jsme si vědomi, že "mimosoudní urovnávání sporů" je stále 
ještě v platném znění energetického zákona (EZ), ale MPO 
navrhlo novelu EZ z podnětu Evropské komise, která vyslovila 
obavy z právní nejistoty pro hospodářské subjekty a možného 
narušení dodržování ustanovení Směrnic a možného nesouladu 
rozsahu sporů dle směrnic (EU) 2019/944 a 2009/73/ES s 
českým zákonem o ochraně spotřebitele, či energetickým 
zákonem. 
MPO řeší tuto výtku v tzv. malé novele EZ úpravou §16 
energetického zákona (ruší se celé písmeno i) „(MPO) zajišťuje 
mimosoudní urovnávání sporů v energetických odvětvích“), 
čímž zůstává mimosoudní urovnání sporů výhradně 
v kompetenci Energetického regulačního úřadu. 
Vzhledem k navržené účinnosti vyhlášky od 1.1.2022 je třeba 
vzít v potaz zmíněný vládní návrh novely EZ (sněmovní tisk č. 
799), který je na pořadu jednání probíhající 72. schůze PS ČR. 
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K §7 odst. 3 písm. c) 
V §7 odst. 3 ČÁST B dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny 
v písmeně c) je na konci odstavce chybně uvedeno číslo 
poznámky 3) odkazující na vyhlášku o měření elektřiny.  
 
Odůvodnění: 
Pod číslem 3) je uveden Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty nikoliv Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 
Vyhláška o měření je uvedena pod číslem 4). 

Akceptováno 

K § 2 
V ustanovení § 2 návrhu vyhlášky chybí zavedení termínu 
informace o vyúčtování nebo spotřebě, které je uvedené ve 
směrnici EP a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti. Uvedené souvisí také 
s frekvencí poskytování vyúčtování/informací o vyúčtování 
(viz. připomínky k § 19 návrhu vyhlášky). Uvedené doplnění 
následně podtrhnout jako transpoziční. 
 
Odůvodnění: 
Transpozice směrnice EP a Rady 2018/2002, kterou se mění 
směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Transpozice směrnice EP a Rady 2018/2002, 
kterou se mění směrnice 2012/27/EU o 
energetické účinnosti je realizována 
prostřednictvím § 19 návrhu vyhlášky, kde je 
vymezeno nejen její poskytování, ale i její 
obsah. Definice je pak v tomto ohledu 
nadbytečná. 
 
Souhlasíme. 
 
ERÚ: 
Děkujeme za spolupráci. 

K § 14 
• Odst. 1 

Doporučujeme přeformulovat ustanovení odst. 1 písm. d), 
které uvádí „označení produktu dodavatele tepelné energie, je-
li sjednán“ ve smyslu vyjasnění, co je myšleno „produktem“. 
  
Odůvodnění: 
Cílem je zjednodušit a nastavit jasné informace na vyúčtování. 

K odst. 1: 
- písm. d) - Vysvětleno 
Obchodní označení produktu jednotlivého 
konkrétního dodavatele se uvádí na dokladu o 
vyúčtování v elektroenergetice i plynárenství. 
Pokud existuje u konkrétního dodavatele 
v teplárenství, je transparentní, aby se 
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• Odst. 1 

Doporučujeme ustanovení v odst. 1 písm. g) podtrhnout jako 
transpoziční směrem ke směrnici 2018/2002. Jedná se o přílohu 
VIIa bod 3 písm. a): a) aktuální skutečné ceny a skutečnou 
spotřebu energie nebo celkové náklady na vytápění a odečty 
indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění; 
 
Vzhledem k tomu, že písm. g) odst. 1. je obdobné jako písm. f) 
odst. 2 domníváme se, že by mohlo dojít ke sloučení těchto 
bodů. 
 
Odůvodnění: 
Cílem je zjednodušit a zredukovat informace na vyúčtování. 
 

• Odst. 2 
U odst. 2 písm. e) je třeba zvážit, zda je nezbytné pro příjemce 
vyúčtování (zákazníka) uvádět, zda se nejedná o nadbytečnou 
informaci. 
 
Odůvodnění: 
Cílem je zjednodušit a zredukovat informace na vyúčtování. 
 
Navrhujeme odst. 2 písm. f) přesunout do odst. 1 písm. f) a 
v odst. 2 toto písmeno zrušit a vykázat jako transpoziční 
směrem ke směrnici 2018/2002. 
 
Odůvodnění: 
Cílem je zjednodušit a zredukovat informace na vyúčtování. 
 
Doporučujeme vyjasnit poslední část ustanovení odst. 2 písm. 
g), která zní „v případě dodávek tepelné energie pro vytápění 

zákazník o jeho označení dozvěděl, 
prostřednictvím vyúčtování. 
 
Trváme na připomínce. Požadujeme objasnit, 
co je myšleno produktem. 
 
ERÚ: 
Podle našeho útvaru zabývající se 
teplárenstvím se už nyní v praxi i v oblasti 
teplárenství objevují označení produktu, a to 
navzdory specifikům tohoto sektoru z hlediska 
konkurence a cenové nabídky. 
Vycházíme z prostého principu, že pokud se 
dodavatel tepla dobrovolně rozhodne v rámci 
existujícího smluvního vztahu označit 
obchodním označením svojí dodávku jako 
„produkt“ se specifickým názvem (a takto ji 
s odběrateli nabízí či ve smlouvě označuje), 
měl by její označení zrcadlově – a 
transparentně – uvést i na dokladu o 
vyúčtování.  
Pokud takové obchodní označení nevyužívá, 
samozřejmě na dokladu žádné specifické 
označení „produktu“ neuvádí. 
 
- písm. g) – Akceptováno částečně 
I z důvodu, že je v bodu 3 písm. a) uvedeno 
„nebo“, máme za to, že je tento bod 
transponován prostřednictvím § 14 odst. 1 
písm. g) a § 14 odst. 2 písm. c). 
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jsou informace o množství tepelné energie upravené s ohledem 
na klimatické podmínky v zúčtovacích obdobích,“ jakým 
způsobem bude v praxi docházet ke klimatické korekci. 
 
Odůvodnění: 
Cílem je vyjasnění tvorby vyúčtování. 
 

• Odst. 3 
Odst. 3 písm. c) Požadujeme bod přeformulovat, a to z důvodu 
reflektování požadavků na informace související se snižováním 
spotřeby energie. Navržené ustanovení v návrhu vyhlášky spíše 
řeší spotřebitelskou problematiku, kdežto směrnice 2018/2002 
míří na zvyšování energetické účinnosti:  
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; 
MPO má v gesci tuto problematiku a je vlastníkem několika 
stránek, kde dochází k propagaci zvyšování energetické 
účinnosti (www.mpo-efekt.cz, www.chytra-volby.cz).  
 
Odůvodnění: 
Transpozice směrnice EP a Rady 2018/2002, kterou se mění 
směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 
 

• Ostatní 
Dále je potřeba § 14 návrhu vyhlášky upravit tak, aby odpovídal 
trasnpozici směrnice 2018/2001 (směrnice RED II), kde v čl. 
24 odst. 1 této směrnice je uvedeno: 

 

Považujeme za adekvátní připomínku 
zapracovat do návrhu vyhlášky, kde se 
konstatování toho, že ustanovení směrnice je 
transponováno prostřednictvím § 14 odst. 1 
písm. g) a § 14 odst. 2 písm. c), nepromítlo. 
 
ERÚ: 
Podtrhneme a vykážeme v tomto ohledu i § 14 
odst. 1 písm. g) návrhu vyhlášky. 
 
MPO: Děkujeme za zohlednění připomínky. 
 
Dělení na části a jednotlivé položky má přispět 
k přehlednosti dokladu o vyúčtování – 
spojování náležitostí (písmen) tak z tohoto 
pohledu není účelné. Proto jsme připomínku 
akceptovali jiným legislativně technickým 
řešením. 
Souhlasíme. 
 
ERÚ: 
Děkujeme za spolupráci. 
 
K odst. 2 
- písm. e) - Vysvětleno 
Dané ustanovení je na základě vyhlášky 
předmětem dokladu vyúčtování i 
v současnosti, a ERÚ nezaznamenal žádné 
aplikační potíže.  Máme proto za to, že není 
důvod pro jeho odstranění – vzhledem 
k omezenému trhu dodavatelů tepelné energie 
a neexistující hospodářské soutěži je vhodné, 
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„Členské státy zajistí, aby byly informace o energetické 
náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v jejich 
soustavách dálkového vytápění a chlazení konečným 
spotřebitelům poskytovány snadno přístupným způsobem, 
například na internetových stránkách dodavatelů, na ročním 
vyúčtování nebo na žádost.“ 
 
Vyúčtování by tedy mělo obsahovat informace o energetické 
náročnosti a o podílu energie z obnovitelných zdrojů v 
soustavách dálkového vytápění a chlazení nebo ve vyúčtování 
by měl být uveden odkaz na internetové stránky dodavatele 
tepelné energie, kde jsou tyto informace uvedeny, případně, že 
sdělení bude probíhat na žádost. 
 
Odůvodnění: 
Transpozice směrnice EP a Rady 2018/2001, o podpoře využití 
energie z obnovitelných zdrojů. 
 

aby zákazník v teplárenství disponoval spíše 
více informacemi, aby tak jeho dodávka od 
dodavatele (kterou nemůže ovlivnit změnou 
dodavatele) byla alespoň transparentně 
vyúčtovávána. 
 
- písm. f) – Akceptováno  
Dělení na části a jednotlivé položky má přispět 
k přehlednosti dokladu o vyúčtování – 
spojování náležitostí (písmen) tak z tohoto 
pohledu není účelné. Bylo zvoleno jiné 
legislativně-technické řešení. 
 
- písm. g) – Vysvětleno 
Na základě připomínek dotčených subjektů ve 
veřejném konzultačním procesu a související 
diskuze bylo dané ustanovení ustaveno do 
dané podoby, a má zajistit, aby byla korekce 
na vliv klimatu ponechána na dodavateli tepla 
včetně například volby referenční 
hydrometeorologické stanice. Klimatické 
podmínky se pro různé teplárenské soustavy s 
ohledem na nadmořskou výšku a geografické 
umístění mohou podstatně lišit a liší se i v 
rámci roku. Provádění korekce na vliv klimatu 
pro celou ČR jednotně by tedy nebylo vhodné. 
 
Nesouhlasíme. Podle našeho názoru by nějaký 
rámec nebo metodika k tomu měla být, i když 
vstupní parametry budou následně jiné. 
Nejsme si jisti, že si dodavatelé s tím budou 
umět poradit. 
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ERÚ: 
Dané ustanovení bylo písemně v rámci VKP, 
jakož i na osobním jednání k VKP, 
diskutováno mimo jiné se zástupci 
Teplárenského sdružení, a tohle je varianta, 
která při východisku, že náležitost musí ve 
vyhlášce být kvůli příslušné směrnici, 
znamená takové uchopení, které je v praxi 
aplikovatelné. 
Energetický regulační úřad je samozřejmě 
připraven na řádném uchopení tohoto 
požadavku v praxi dále spolupracovat 
s dotčenými subjekty, to deklarujeme a bylo 
deklarováno, nicméně rámec či metodika 
proběhne mimo rámec tohoto legislativního 
procesu, např. formou internetových stránek 
ERÚ. 
Alternativní možností pro probíhající 
legislativní proces je pouze stav, kdy bude 
tento požadavek z návrhu vyhlášky vynechán, 
a metodika vytvořena až v časovém horizontu 
nového EZ s tím, že by tento požadavek 
směrnice musel reflektovat až nový EZ, 
přičemž tato dvojkolejnost nám ovšem 
nepřijde vhodná.    
Proto se v tuto chvíli snažíme celou 
problematiku uchopit tak, jak naznačujeme 
výše. 
MPO: Prosíme tuto informaci zapracovat 
minimálně do důvodové zprávy. 
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K odst. 3 - Akceptováno 
 
K ostatní – Neakceptováno 
Doklad o vyúčtování je zde uveden jako 
alternativa. Máme za to, že dané ustanovení 
není vhodné transponovat prostřednictvím 
vyhlášky (i z důvodu rozsahu zmocnění). Pro 
úplnost - nepřímo je daný požadavek obsažen 
v § 14 odst. 2 písm. h). 
 
Nesouhlasíme. Jelikož se § 14 týká směrnice 
RED II, je potřeba explicitně uvést „energie 
z OZE“. 
 
ERÚ: 
Nevíme přesně, k čemu dané vypořádání 
směřuje.  
Znovu tak je nutné zopakovat, že záměrem 
návrhu vyhlášky není transpozice čl. 24 odst. 1 
směrnice o podpoře využití energie 
z obnovitelných zdrojů, a opětovně musíme 
zdůraznit, že to není ani nutné, protože čl. 24 
odst. 1 směrnice o podpoře využití energie 
z obnovitelných zdrojů sice hovoří o 
vyúčtování, ale není to obligatorní požadavek, 
nýbrž fakultativní. 
 
Zajištění poskytování této informace (a tedy i 
zajištění transpozice tohoto ustanovení) 
například na žádost nebo na internetových 
stránkách by mělo proběhnout mimo rámec 
vyúčtování. 
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MPO: Uvedené mělo za cíl doplnit text 
„energie z obnovitelných zdrojů“ alespoň do § 
14 odst. 2 písm. h). 

K § 19 
• Odst. 3 

Považujeme tuto formulaci za problematickou s ohledem na 
znění směrnice 2018/2002. V prvé řádě není směrnicí 
předepsáno, že informace o vyúčtování musí být poskytována 
elektronicky. Zároveň není zřejmá vazba mezi § 17 a § 19, tzn.  
zda se v případě poskytování informace dle tohoto ustanovení 
má probíhat platba či nikoli, když má tato informace obsahovat 
veškeré informace jako vyúčtování. Směrnice v tomto směru 
v čl. 10a uvádí: Členské státy mohou stanovit, že na žádost 
konečného zákazníka nebude poskytování informací 
o vyúčtování považováno za žádost o platbu. V tom případě 
členské státy zajistí, aby byla nabízena flexibilní ujednání pro 
skutečné platby. 
Domníváme se, že vyhláška v tomto směru není jednoznačná a 
požadujeme vazbu mezi vyúčtováním a informací o vyúčtování 
explicitně rozlišit. 
Dále máme za to, že vymezený rozsah uvedený v textu § 19 
odst. 3 vyhlášky „§ 14 odst. 1 písm. a), c) a f)“ neodpovídá 
požadavkům směrnice 2018/2002, kde je požadavek na obsah 
uveden a vymezen v příloze VIIa odst. 3.  
 
Odůvodnění: 
Transpozice směrnice EP a Rady 2018/2002, Transpozice 
směrnice EP a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti. 
 

Akceptováno 
 
Forma poskytování je zpřesněna ve smyslu 
připomínky. 
 
Jelikož není odkazováno na ty náležitosti 
dokladu o vyúčtování, na základě kterých je 
požadována platba, nemůže být informace o 
vyúčtování (i na základě svého označení, jakož 
i systematiky návrhu vyhlášky), považována 
za požadavek na platbu. Pro úplnost je tato 
skutečnost výslovně uvedena i v odůvodnění. 
 
K rozsahu – na rozdíl od přílohy I bod 1.2. 
směrnice 944 (vyúčtování nebo informace o 
vyúčtování) pak příloha VIIa odst. 3 hovoří 
pouze o „vyúčtování“, nikoli i o „informacích 
o vyúčtování. Směrnice 2018/2002 tak 
neposkytuje oporu, aby v informacích o 
vyúčtování byly obsaženy veškeré náležitosti 
odst. 3. 
 
Pozn.: § 19 upraven na základě připomínky 
HK a SPCR. 
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Doporučujeme zvážit sjednocení pojmů „adresa internetové 
stránky“ a „adresy webových stránek“, které jsou v 
normativním textu používány nejednotně. 

Akceptováno 

Doporučující připomínka k Odůvodnění:  
V části 1.3.1 "Změna konstrukce rozsahu vyúčtování", 
navrhujeme nahradit slovo "přepokládá" slovem 
"předpokládá". 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra 
č. j. MV-191580-5/LG-2020 

K § 4 odst. 1: 
 Považujeme za příhodné alespoň v odůvodnění vyjasnit, 
jakým způsobem (či v jakých termínech) může zákazník 
požádat o poskytování dokladu o vyúčtování, který bude 
obsahovat i jeho podrobnou část. Rovněž nám není zcela 
zřejmé, zda musí být žádost podána vždy pro každé vyúčtování 
nebo postačí podat jednu žádost pro všechna následná 
vyúčtování. Doporučujeme opětovně zvážit kompletnost 
ustanovení a případně jeho doplnění.. 

Vysvětleno 
 
Obdobný princip, byť opačný, obsahuje již § 4 
stávající vyhlášky, rovněž bez konkrétněji 
vymezeného způsobu či termínu – a pro 
úplnost, v praxi nejsou zaznamenány aplikační 
obtíže. 
Záměrem návrhu vyhlášky je vyjít z obdobné 
míry regulace, jinými slovy, ponechat rozsah 
využití svého práva na zákazníkovi. 
Primárně však dané ustanovení směřuje 
k tomu, že (pokud zákazník nevymezí jinak), 
postačí jedna žádost pro všechna následná 
vyúčtování. 
 
V tomto směru bude doplněno odůvodnění. 

K § 4 odst. 1 a § 19 odst. 2 a 3: 
V navrhovaném § 4 odst. 1 se uvádí, že podrobná část je 
„zpřístupněna zákazníkovi způsobem umožňujícím dálkový 
přístup nebo jinou elektronickou formou“. Není zřejmé, a to ani 
z odůvodnění, jakou jinou elektronickou formou by měla být 
podrobná část zákazníkovi zpřístupněna. Bylo by tedy vhodné 
ve zvláštní části odůvodnění doplnit, co se rozumí jinou 

Vysvětleno 
 
I na základě připomínek dotčených subjektů, 
zastřešených Hospodářskou komorou a 
Svazem průmyslu a dopravy, byl dovětek 
„jinou elektronickou formou“ odstraněn. 
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elektronickou formou, případně upravit, resp. zpřesnit 
formulaci ustanovení. 
Obdobně u navrhovaného ustanovení § 19 odst. 2 a 3 není 
zřejmé, jakou jinou elektronickou podobu by měly být 
poskytovány informace. Tuto skutečnost je nutné postavit 
najisto. 
K § 6 odst. 2 písm. c): 
 Dle rozdílové tabulky [resp. bodu 1.2 písmene b) 
přílohy I směrnice 2019/944] má být v dokladu o vyúčtování 
dodávky elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 
uvedena také e-mailová adresa dodavatele. Tento údaj však v 
navrhovaném ustanovení uveden není. Doporučujeme tuto 
skutečnost vyjasnit, resp. zakotvit i tento požadavek směrnice. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 7 odst. 2 
písm. a) a § 8 odst. 2 písm. a) předkládané vyhlášky. 

Vysvětleno 
 
Směrnice 2019/944, v Příloze I, bodu 1.2. 
písm. b) vyžaduje na dokladu o vyúčtování: 
b) název a kontaktní údaje dodavatele, včetně 
linky podpory pro spotřebitele a e-mailové 
adresy; 
 
Daný požadavek je transponovaný 
prostřednictvím požadavku vyhlášky na 
uvedení: 
a) identifikační údaje obchodníka s elektřinou 
nebo výrobce elektřiny 
Dané ustanovení je obsaženo již ve stávající 
vyhlášce, a v současné praxi je řádně uváděna 
rovněž i emailová adresa.  
Doplnění emailové adresy do textu vyhlášky 
by znamenalo, že by zde musel být vymezen 
úplný výčet identifikačních údajů, což není 
vhodné.  

K § 6 odst. 2 písm. n): 
 Doporučujeme písmeno n) za účelem zachování jednoty 
právního předpisu přeformulovat po vzoru ustanovení 
předcházejících. Ustanovení by pak mohlo například znít: „n) 
přehled vyúčtování podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o 

Akceptováno 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 24 z 181 
 

vyúčtování za více odběrných míst, pokud se tak zákazník s 
osobou, která poskytuje vyúčtování, dohodne.“. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 7 odst. 2 
písm. l), § 9 odst. 8, § 10 odst. 2 písm. n), § 11 odst. 2 písm. l) 
a § 13 odst. 6 předmětné vyhlášky. 

K § 6 odst. 3 písm. a) bodům 1 a 2: 
 Domníváme se, že úvodní část písmene a) není 
kompletní. Za slova „v členění“ by bylo vhodné vložit slova 
„za dodávku“. V návaznosti by pak musela být v bodě 1 slova 
„silová elektřina“ nahrazena slovy „silové elektřiny“ a v bodě 
2 slova „související služba“ nahrazena slovy „související 
služby“. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 10 odst. 3 
písm. c) bodům 1 a 2 dané vyhlášky. 

Neakceptováno 
 
Máme za to, že daná formulace je v pořádku a 
směřuje k požadovanému cíli – rozlišení dvou 
složek jedné ceny. 
 
Vložení „za dodávku“ je nevhodné, neboť 
související služba není „dodávána“.  

K § 6 odst. 4 písm. a) a b): 
 Podle bodu 5 písmene a) přílohy I směrnice 2019/944 
se konečným zákazníkům poskytují mj. informace o „podílu 
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“ 
a 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“. Dovětek, že se má jednat o údaje za 
předchozí rok, však není uveden u písmene a) ani u písmene b). 
Doporučujeme objasnit, co má ČÁST C dokladu o vyúčtování 
dodávky elektřiny a související služby v elektroenergetice 
obsahovat. 

Vysvětleno 
 
Doklad o vyúčtování, resp. vyúčtování jako 
takové, se poskytuje za uplynulé zúčtovací 
období. K tomuto období se tak mají vztahovat 
i dotčené informace.  
Doplnění „za předchozí rok“ může být 
problematické pro dodavatele, a zavádějící pro 
zákazníky, neboť doklad o vyúčtování se 
různým zákazníkům poskytuje v různých 
částech roku, a v některých případech nemusí 
být ještě data – pro předchozí kalendářní rok -  
dostupná.  
Opět je tak zájmem vyhlášky poskytnout 
dodavateli určitou operativní flexibilitu, aby se 
zřejmému cíli vyhlášky přizpůsobil. 
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 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 7 odst. 4 
písm. a) a b) a § 9 odst. 6 vyhlášky. 
 

Dané ustanovení je předmětem již stávající 
vyhlášky, a ERÚ z úřední činnosti nemá 
informace ani o tom, že by povinnost nebyla 
řádně realizována, ani o aplikačních obtížích. 
 
Z důvodu právní jistoty však doplníme 
odůvodnění o vysvětlení, že se jedná o data za 
nejbližší přechozí rok, za které jsou ke dni 
konce zúčtovacího období dostupné. 

K § 6 odst. 4 písm. i), § 7 odst. 4 písm. i), § 8 odst. 4 písm. 
d), § 10 odst. 4 písm. g), § 11 odst. 4 písm. g), § 12 odst. 4 
písm. d) a § 14 odst. 3 písm. e): 
1. Návrh vyhlášky používá nesystémově v některých 

ustanoveních termín „internetová stránka“ a v některých 
dalších slovní spojení „webová stránka“. Právní úpravu je 
třeba pro její lepší přehlednost a srozumitelnost sjednotit, 
přičemž doporučujeme používat termín „internetová 
stránka“, kterému se v současných právních předpisech 
dává přednost (např. zákon č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 
99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek 
a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

2. V souladu s ustálenou legislativní terminologií dále 
doporučujeme slova „telefonního čísla“ nahradit slovy 
„telefonního čísla pro veřejnou mobilní telefonní síť“. 

 

Akceptováno 
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K § 13 odst. 1, 2 a 6: 
1. Doporučujeme písmeno b) přeformulovat, neboť z 
předloženého návrhu nevyplývá, o zajištění jaké distribuce se 
jedná. Pro úplnost připomínáme, že současná úprava používá 
slovní spojení „služba distribuční soustavy v plynárenství“. 
2. V návaznosti na výše uvedenou připomínku 
podotýkáme, že terminologie stávající právní úpravy se 
promítla do navrhovaných odstavců 2 a 3, s touto však 
předložený návrh dle odstavce 1 již nepočítá. Doporučujeme § 
13 v daném smyslu revidovat. 
3. Odstavec 6 je vykazován jako transpoziční ustanovení, 
avšak v rozdílové tabulce se nenachází. Doporučujeme jej do 
předmětné tabulky doplnit, popř. jasně určit charakter daného 
ustanovení. 

K 1. a 2. Neakceptováno 
Formulace daného ustanovení respektuje 
terminologii energetického zákona, odst. 1 je 
však záměrně terminologicky uchopen takto – 
vhodněji to vystihuje členění v případě 
zákazníků střední odběratel a velkoodběratel. 
Služba distribuční soustavy, resp. ceny služby 
distribuční soustavy, je vymezena v § 2, resp. 
§ 19a energetického zákona tak, že obsahuje 
složky, které jsou v § 13 vymezeny jednotlivě 
– je tedy záměrem, aby vyúčtování nebylo 
vztaženo na službu distribuční soustavy, ale na 
její jednotlivé složky, a v takovém případě je 
složka „zajištění distribuce“, označující 
elementární cenu za dopravu plynu, v souladu 
s energetickým zákonem.  
 
K 3. Akceptováno 
 
 

K odůvodnění: 
V odůvodnění k navrhovanému § 5 odst. 3 se hovoří o 
„využívání prostředků pro automatizovaný sběr dat, např. 
grafický kód („QR kód“)“. Není zřejmé, jak toto odůvodnění 
souvisí s obsahem navrhovaného ustanovení, je tedy nutné 
provést jeho opětovnou kontrolu. 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 5 obsahuje formální požadavky 
na doklad o vyúčtování. 
Nad rámec povinných požadavků je 
v odůvodnění pro úplnost vymezeno, že ERÚ 
podporuje využívání QR kódů, jakkoli nemůže 
jejich používání (z důvodu rozsahu zmocnění) 
stanovit závazně. 
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1. Dle čl. II přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády se 
identifikační číslo (CELEX) příslušného předpisu Evropské 
unie uvádí na levé straně až pod ustanovením, kterým je 
transpozice zajišťována. Doporučujeme materiál v daném 
smyslu upravit. 
2. Text v poznámkách pod čarou navrhujeme 
nezvýrazňovat kurzívou.  

Akceptováno 
 
Upraveno na základě připomínky Vaší a 
Odboru kompatibility. 

K § 2 písm. c): 
 Čárku za slovem „část“ navrhujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 
 
K § 5 odst. 3: 
 Doporučujeme revidovat gramatickou správnost užití 
interpunkčních znamének.  
 
K § 6 odst. 2 písm. c): 
 Za slovy „jednotlivých odběrných míst“ navrhujeme 
čárku vypustit.  
 
K § 6 odst. 2 písm. i): 
 Upozorňujeme, že poznámka pod čarou č. 4, která je 
uvedena v předmětném ustanovení, je předřazena před 
poznámku pod čarou č. 3, na kterou odkazuje až písmeno l) 
téhož ustanovení. Doporučujeme zachovat číselnou návaznost 
a upravit označení poznámek pod čarou. 
 
K § 6 odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 4 písm. b): 
 Číslo „2“ je nezbytné uvést ve formě dolního indexu. 
 
K § 7 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 2 písm. i), § 11 odst. 1 písm. 
b), § 12 odst. 2 písm. i) a § 12 odst. 3 písm. b): 

Akceptováno jinak (zvoleno jiné legislativně-
technické řešení) 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
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 Čárku před slovem „a“ navrhujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 
 
K § 8 odst. 4 až 6: 
 Slovo „odstavce“ doporučujeme nahradit slovem 
„odstavců“.  
 
K § 11 odst. 4 písm. c): 
 Upozorňujeme, že na konci písmene c) chybí čárka, 
navrhujeme ji tedy do ustanovení doplnit. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k § 14 odst. 3 
písm. b) dané vyhlášky. 
 
K § 19 odst. 1 až 3: 
 Navrhujeme sjednotit používání výrazu „měřící 
zařízení“ a slov „měřicí zařízení“. 
 

Akceptováno 
 
 
Akceptováno 

Ministerstvo životního 
prostředí 

K § 8 odst. 2 písm. i) – doporučujeme odstranit čárku před 
slovem „a“ v souladu s čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády.   

Akceptováno 

Hospodářská komora 
č. j. 135/6000/2020 

 

Dne 11. února 2021 proběhlo osobní vypořádání připomínek se 
zástupci Hospodářské komory.   

Dále uvedený text představuje obecné 
vypořádání obecných i většiny konkrétních 
připomínek, který byl zástupcům odeslán dne 
5. března 2021: 
 
Vážení,  
 
v reakci na přechozí průběh legislativního 
procesu a zejména na jednání k vypořádání 
připomínek k návrhu vyhlášky o vyúčtování ze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 29 z 181 
 

dne 11. února 2021 nám dovolte uvést 
následující. 
 
Energetický regulační úřad od počátku 
přistoupil k přípravě návrhu vyhlášky v plném 
rozsahu tak, aby šetřil nákladů na související 
změny v interních systémech dotčených 
subjektů. Nicméně, na základě dlouhodobě a 
na různé úrovni vedených komunikací v rámci 
legislativního procesu, ze kterých vyplývá, že 
Vámi navrhovaná alternativní strategie v 
oblasti vyúčtování, tedy nutná úprava v 
současné době (právo EU), a další úprava v 
blízkém období (nový energetický zákon), 
není pro Vás jako dotčené subjekty 
problematická, přistupuje Energetický 
regulační úřad k systémové úpravě současně 
předkládaného návrhu vyhlášky o vyúčtování: 
 

1. Návrh vyhlášky je upraven do rozsahu, 
který odpovídá pouze povinnosti 
transponovat požadavky 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 a Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze 
dne 11. prosince 2018, kterou se mění 
směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti. 
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Nadále totiž platí, že 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. 

 
2. V ostatních věcných aspektech 

respektuje návrh vyhlášky současní 
znění vyhlášky č. 70/2016 Sb. tak, aby 
nutné změny v interních systémech 
držitelů licence byly vyvolány pouze 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů EU. 

 
3. Dočasně je tak upuštěno od požadavku 

změny konstrukce poskytování 
dokladu o vyúčtování, jakož i 
souvisejících přesunů náležitostí mezi 
jednotlivými částmi dokladu o 
vyúčtování. 
Jelikož však přínosy této a dalších 
navrhovaných změn jsou zjevné (viz 
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zejména původní odůvodnění 
k vyhlášce), a v rámci VKP, MPŘ ani 
obou osobních jednání (říjen 2020, 
únor 2021) nebyly z Vaší strany věcně 
popřeny, akceptujeme Vaši 
připomínku pouze za současné 
podmínky, že dané návrhy budou 
nadále zpracovávány prostřednictvím 
pracovní skupiny. Pozvánka na jednání 
bude následovat.  
  

Vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky 
považujeme v tuto chvíli za ukončené.   
 
Energetický regulační úřad tímto pokračuje 
v legislativním procesu k návrhu vyhlášky o 
vyúčtování, a za spolupráci v příslušné fázi 
legislativního procesu Vám děkuje. 

 Dne 11. února 2021 proběhlo osobní vypořádání připomínek se 
zástupci Hospodářské komory.   

Speciálně nad rámec byly diskutovány dále 
tyto náležitosti v teplárenství: 
 
Energetický regulační úřad dne 5. března 
doplnil i tuto speciální část vypořádání: 
 
V návaznosti na průběh jednání dne 11.2.2021 
– tak, jak jsme Vám slíbili - nad rámec výše 
obecného vypořádání, zaslaného před 
momentem, speciálně přímo do textu emailové 
zprávy uvádíme i vypořádání speciálně 
diskutovaných podnětů týkající se dokladu o 
vyúčtování v teplárenství. 
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Vzhledem k tomu, že vypořádání je vtěleno 
samozřejmě rovněž i do obecného vypořádání, 
dovolujeme si tento speciální informační email 
zaslat pouze Vám, jako těm, kdo na jednání 
dne 11.2.2021 výše uvedené náležitosti 
znovuotevřeli. 
 
1. Náležitost „výši nákladů na palivo nebo 
nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na 
množství tepelné energie v GJ, kWh nebo 
MWh,“ bude z vyhlášky odstraněna bez 
náhrady. 
 
2. k náležitosti „popis jednotlivých daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 
zahrnutých v ceně tepelné energie.“ (což je 
znění odsouhlasené s Ministerstvem financí 
ČR) doplňujeme odůvodnění, když v tomto 
ohledu nadále platí, co bylo z naší strany 
opakovaně komunikováno, a tedy že: 

- 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 Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2018/2002 nesměřuje daním, 
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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 
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náležitost na dokladu o vyúčtování 
uvádět.  

 
3. Náležitost „celkové množství dodané 
tepelné energie za zúčtovací období včetně 
uvedení postupu jeho zjištění v případě 
poruchy nebo výměny měřicího zařízení,“ jste 
požadovali přeformulovat (zpřesnit význam), a 
v tomto ohledu využíváme Vámi navrhované 
znění – věcně se tedy pravidlo nemění, ovšem 
pokud je tato formulace pro Vás 
transparentnější, rádi Vaší připomínce 
vyhovíme „celkové množství dodané tepelné 
energie za zúčtovací období v případě 
poruchy nebo výměny měřicího zařízení nebo 
při jeho pravidelném ověřování včetně 
uvedení postupu jeho zjištění“. 
 
Energetický regulační úřad tímto pokračuje v 
legislativním procesu k návrhu vyhlášky o 
vyúčtování, a za spolupráci v příslušné fázi 
legislativního procesu Vám děkuje. 

 1. Připomínka k potřebě vydání nové vyhlášky 
Vyhláška cílí na implementaci relevantních ustanovení 
směrnice 2019/944 a 2018/2002 v oblasti vyúčtování a 
poskytování informací o vyúčtování. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zpracovalo 
v roce 2019 Teze nového energetického zákona (dále jen 
„Teze“), ve kterých byla konstatována nezbytnost zpracování 
nového energetického zákona (dále jen „NEZ“), který by 
reflektoval probíhající změny v energetickém sektoru. Teze 

Vysvětleno 
 
K věcnému záměru nového energetického 
zákona 
 
Vládou schválený věcný záměr nového 
energetického zákona výslovně předpokládá, 
že problematika vyúčtování bude nadále 
upravena v prováděcím právním předpisu 
Energetického regulačního úřadu. 
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byly vzaty na vědomí vládou České republiky dne 30. října 
2019 (č. j. 915/19), stejně jako harmonogram činností v oblasti 
energetické strategie státu (č. j. 931/19). Teze stanoví základní 
a obecné požadavky na přípravu věcného záměru NEZ a 
definují výchozí zadání přípravy NEZ (předpokládaná 
struktura, obsah a zásady), na kterých by měl být postaven.  
Věcný záměr energetického zákona vychází z Tezí, které byly 
předloženy vládě. Nutnost nové koncepce právní úpravy v 
energetickém sektoru v podobě nového energetického zákona 
vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího 
energetického zákona a vývoje energetického trhu. Role 
jednotlivých účastníků trhu se dynamicky mění, což vede k 
proměně aktuálně využívaného a jednosměrného procesu mezi 
výrobci, provozovateli soustav a odběrateli. Důsledkem je 
strukturální změna energetického sektoru a podoba trhu jako 
takového. V tuto chvíli se tak oblast energetiky nachází v 
situaci, kdy je nezbytné na základě řady vlivů vytvořit nové 
legislativně-regulatorní prostředí, které by bylo uzpůsobeno 
pro novou energetiku, resp. pro účely přechodu (transformace) 
na novou energetiku. 
Dle legislativního plánu vlády bude vypracováno paragrafové 
znění nového energetického zákona na základě věcného 
záměru NEZ, schváleného vládou ČR dne 7. prosince 2020, s 
termínem předložení paragrafového znění vládě do prosince 
2021. MPO pak v rámci seminářů k novému energetickému 
zákonu (jehož účastníci jsou i zástupci Energetického 
regulačního úřadu) komunikuje svůj záměr mít zpracováno 
paragrafové znění do poloviny roku 2021.  
Součástí paragrafového znění budou i teze všech prováděcích 
předpisů, kdy z pohledu vyhlášky bude v souladu s principy 
ukotvenými v novém energetickém zákoně velmi 

Jednoznačně je zde uvedeno, že bude doplněn 
zákonný rámec pro vydání příslušné vyhlášky 
– tato souvztažnost zákona a vyhlášky je 
standardním principem, a rozlišení úpravy, a 
na nutnosti rozlišovat upravení pravidla 
v předpisu té či oné právní síly, je postaven 
právní řád ČR. 
Je tak řádným postupem, navíc výslovně 
požadovaným Ústavou ČR, když vybrané 
instituty (spadající do obecné problematiky) 
vyúčtování, budou obsaženy jak ve vyhlášce, 
tak v zákoně.    
 
Nový energetický zákon nic nezmění na 
základním východisku celé energetiky, kterým 
je skutečnost, že na jedné straně je subjekt, 
který energie dodává, a na druhé subjekt, který 
je odebírá.  
V tomto ohledu existuje pro přípravu nejen 
vyhlášky o vyúčtování právní jistota, 
konkrétně podložená právě předpokládanou 
úpravou nového zákona, nastíněnou ve 
věcném záměru – pro tyto účely se také věcné 
záměry v požadované struktuře připravují.  
 
Vyúčtování je postaveno na vztahu 
dodavatel – zákazník (jako odběratel). Právní 
předpisy EU výslovně požadují tuto 
problematiku speciálně upravit zejména pro 
případy, kde jsou v tomto vztahu podnikatel 
v energetice (jako odborník) – nepodnikatel v 
energetice (stejně jako i v jiných vztazích 
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pravděpodobně muset dojít k rozšíření osobní působnosti 
ustanovení zákona ukládajících povinnost vyúčtování dodávek 
elektřiny a dalších energií, ale také vyúčtování dalších služeb – 
činnost dodavatele již nebude spojena jen s postavením držitele 
licence, jak předjímá stávající § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 
458/2000 Sb., ale dodavateli elektřiny a dalších souvisejících 
služeb budou i jiné subjekty. Dodavatelem elektřiny bude např. 
energetické společenství (i v rámci bytového domu), část 
spotřebovávané elektřiny budou moci sdílet mezi sebou aktivní 
zákazníci navzájem, zákazníkovi budou nabízet služby 
nezávislí agregátoři.       
Dle našeho názoru tedy návrh vyhlášky ve skutečnosti nebere 
v potaz aktuální změny na energetických trzích v reakci na 
novou evropskou legislativu, konkrétně na předpisy tzv. 
zimního balíčku. Energetický trh v budoucnu projde 
významnými strukturálními změnami, a to mj. s ohledem na 
vstup a působení zcela nových typů subjektů na trh s energiemi 
(již zmíněný agregátor, energetická společenství apod.) a vznik 
nových vzájemných vztahů mezi subjekty na trhu, které sebou 
jejich působení na trhu s energiemi zákonitě přinese (např. 
služba flexibility).  
Návrh vyhlášky rovněž vůbec nepočítá s možností, že zákazníci 
budou moci využívat tzv. dynamické tarify, tj. žádným 
způsobem nereaguje na možnost, resp. povinnost zavádění a 
nabízení tzv. dynamických tarifů, a to jak obchodních, tak i 
případně distribučních. To se zcela zřetelně projeví v 
navrhované podobě přílohy č. 1 navrhované vyhlášky, kterou v 
případě dynamických tarifů patrně vůbec nebude možné 
aplikovat. Různé modely dynamických nebo z trhu odvozených 
produktů jsou přitom na trhu nabízeny již v současné době (v 
případě dynamických tarifů by nebylo možné uvádět cenu za 
jednotku za zúčtovací období, protože ta je každou obchodní 

mimo energetiku, kde vystupují podnikatelé ve 
vztahu ke nepodnikatelům v daném sektoru). 
Pokud budou v novém energetickém zákoně 
obsaženy nové instituty, a pokud se jich bude 
dotýkat problematika vyúčtování ve vztahu 
dodavatel – zákazník, organicky se začlení do 
vztahů v tomto směru předpokládaných 
zákonem a vyhláškou. 
Pokud budou upraveny nové vztahy – 
zákonodárce si zvolí, zda i na tyto vztahy 
uplatňovat pravidla upravené vyhláškou, nebo 
zda upraví tuto problematiku samostatně. 
Rozhodně však nelze předpokládat, že by 
došlo k narušení či změně pravidel upravených 
vyhláškou, obzvláště pro to, že ty jsou a nadále 
budou podloženy požadavky práva EU.    
 
K možnosti ponechat změny na nový 
energetický zákon 
 
K této problematice se již Energetický 
regulační úřad opakovaně vyjadřoval, a je i 
jednoznačně vymezena v odůvodnění 
k vyhlášce. 
Ke změnám je však Energetický regulační 
úřad nucen přistoupit 
- nejen s cílem preventivně chránit oprávněné 
zájmy zákazníků nastavením či zpřesněním 
nástrojů zabraňujícím nežádoucím praktikám 
dodavatelů souvisejícím s problematikou 
vyúčtování,  
ale především  
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hodinu jiná) a vždy je třeba se s touto skutečností při vyúčtování 
vypořádávat v podstatě individuálně a stávající vyhlášce 
navzdory. Právě proto by měla být věnována tomuto tématu 
pozornost, a nikoli pouze automaticky přebírat stávající, již v 
současné době nevyhovující právní úpravu. 
I důvodová zpráva k vyhlášce konstatuje, že: „Zbývající 
požadavky směrnic 2019/944 a 2018/2002 na vyúčtování, např. 
instituty „normalizovaný zákazník“, „zákazníků stejné 
uživatelské kategorie“, jakož i odkazy na „jednotná kontaktní 
místa“ či „informace o historické spotřebě zákazníka“, návrh 
vyhlášky neimplementuje, neboť tyto instituty předpokládají 
odpovídající právní úpravu na úrovni energetického zákona.“ 
Je však velmi pravděpodobné, že instituty „normalizovaný 
zákazník“, „zákazník stejné kategorie“ nebo „informace o 
historické spotřebě“ nový energetický zákon upravovat nebude, 
a právní vztahy související s těmito instituty budou řešeny 
pouze na úrovni prováděcí právní úpravy, ať už vyhlášky o 
vyúčtování či vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. 
Výše uvedené skutečnosti vedou k závěru, že vyhláška, která v 
současné podobě pouze reflektuje stávající stav na trhu, se bude 
v kontextu přijetí nového energetického zákona opět významně 
upravovat, což bude, mimo jiné, znamenat opětovnou nutnost 
zasahovat do nastavení informačních systémů dodavatelů. 
Upozorňujeme, že z interní analýzy dodavatelů energie 
vyplývá, že náklady na úpravu systémů dle požadavků tohoto 
návrhu vyhlášky se pohybují v řádu desítek milionů korun. A 
to i přes to, že např. podoba faktury je navržená obdobně pro 
oblasti elektroenergetiky i plynu – každá faktura musí mít svou 
grafickou šablonu a provazbu na interní účetní systémy 
dodavatele, což vede k úpravám všech šablon de facto bez 
ohledu na množství změn. Tyto náklady v důvodové zprávě 
nicméně zcela absentují, což také považujeme za velký 

- z důvodu, že se v případě vyhlášky o 
vyúčtování jedná o návrh implementačního 
předpisu, kde není dána možnost diskrece 
požadavků práva EU (a jsou zde jasně 
stanoveny transpoziční lhůty, které je členský 
stát EU povinen respektovat lhůty) 
- a v prostředí ČR je Energetický regulační 
úřad povinen (§ 98a odst. 2 písm. j) 
energetického zákona) stanovit rozsah, 
náležitosti a termíny vyúčtování vyhláškou, 
A protože výše uvedené nadále předpokládá i 
potvrzuje (a dokonce požaduje i věcný záměr 
nového energetického zákona), Energetický 
regulační úřad předložením návrhu vyhlášky 
postupuje v souladu se stanovenými 
povinnostmi. 
 
K přípravě návrhu vyhlášky 
 
Ano, Energetický regulační úřad v roce 2011 
využil externích služeb za účelem průzkumu 
trhu. 
Je však nutné zdůraznit, že tomu tak bylo z 
důvodu, že v té době žádná vyhláška 
upravující vyúčtování neexistovala, a bylo 
nutné ji vytvořit na základě požadavků 3. 
liberalizačního balíčku. Úřad do té doby 
disponoval mnohem omezenějším okruhem 
kompetencí, nyní je však působnost úřadu 
značně širší.  
Vyjdeme-li ze skutečnosti, že úřadu je (a 
nadále bude) svěřena i působnost v oblasti 
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nedostatek předkládaných materiálů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu příštího roku by měly 
být zahájeny práce nad tezemi jednotlivých prováděcích 
právních předpisů a následně bude nezbytné kompletně upravit 
tyto prováděcí předpisy, proto navrhujeme, aby přijetí nové 
vyhlášky bylo odloženo až do doby přijetí nového 
energetického zákona. Považujeme za nadbytečné v tuto chvíli 
předkládat a přijímat zcela novou prováděcí právní úpravu, 
když je současně zřejmé, že není dostačující pro aktuálně 
připravované a zcela zásadní změny na trhu s energiemi. Velmi 
záhy po přijetí navrhované vyhlášky by bylo třeba připravit 
zcela novou komplexní prováděcí právní úpravu, která bude 
novému uspořádání odpovídat. V případě, že by bylo přes naše 
výtky rozhodnuto o přijetí vyhlášky, pak žádáme o úpravu 
návrhu novely tak, aby zahrnovala pouze zcela nezbytný rozsah 
úprav přímo vyplývajících z evropské legislativy. Podstatné 
změny vyhlášky by měly být přijaty až s novým energetickým 
zákonem. Podle našeho názoru je velmi předčasné přijímat a 
vydávat novou vyhlášku, jestliže je současně velmi 
pravděpodobné, že po přijetí nového energetického zákona 
bude nezbytné celou oblast vyúčtování poskytovaných služeb a 
poskytování souvisejících informací upravit zcela nově. Toto 
povede ke zcela zbytečně vynaloženým nákladům na straně 
dodavatelů energie. 
V minulosti, když ERÚ podstatným způsobem nastavoval 
podobu vyúčtování (nebo ho podstatně měnil, jak je tomu v 
případě tohoto návrhu), předcházela této změně rozsáhlá 
konzultace a průzkum preferencí zákazníků ze strany externích 
subjektů. Například když byl vypracováván návrh na první 
vyhlášku (vyhláška č. 210/2011 Sb.), při koncipování obsahu 
vyúčtování se vycházelo z průzkumu veřejného mínění 
vypracovaného společností Ipsos Tambor. Hlavním účelem 

vyúčtování dodávek energií, nelze si představit 
externí subjekt (a zákonodárce je téhož 
názoru), který by disponoval relevantnějšími 
informacemi a daty, než je úřad, který je nejen 
primárním subjektem, na který se může 
v souvislosti se stížností nebo zahájením 
sporného řízení obrátit jak zákazník 
v postavení spotřebitele, tak jiný zákazník, ale 
který je dále povinen konstantně monitorovat 
a vyhodnocovat energetický trh. Nyní jsme 
v situaci, kdy úřad má za sebou cca 10 let 
zkušeností s praktickým fungováním 
vyhlášky, za tu dobu Úřad vyřizoval podněty 
desetitisíců zákazníků (např. v roce 2019 cca 
14 000 podnětů), a situaci tak v žádném 
případě nelze srovnávat se situací v roce 2011.  
V tomto ohledu je snaha označit úřad za nikoli 
nezávislý subjekt zarážející, a to nejen 
s ohledem na § 17 energetického zákona. 
 
K naznačování toho, že nová podoba dokladu 
o vyúčtování je v neprospěch zákazníků.  
 K věcným připomínkám je možné opět 
odkázat na vypořádání připomínek z VKP, 
osobní jednání k vyhlášce, jakož i k věcnému 
záměru nového energetického zákona, 
preambulím směrnic a v neposlední řadě 
odůvodnění návrhu vyhlášky. 
 
Charakter vedených připomínek (již od 
veřejného konzultačního procesu) směřuje ze 
strany dodavatelů k ponechání současného 
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výzkumu společnosti bylo zjistit, co má být obsahem 
vyúčtování a jak mají být informace ve vyúčtování seřazeny, 
aby zákazníci dostali vyúčtování, které je přehledné a poskytlo 
jim kýžené informace. Ipsos Tambor provedl standardní 
průzkum na panelu zákazníků, který byl složen tak, aby dobře 
reprezentoval celou populaci. Zákazníkům předložil několik 
druhů vyúčtování, přičemž účastníci průzkumu se měli mezi 
sebou domluvit, které jim přijde nejsrozumitelnější a jak by 
případně bylo vhodné vyúčtování upravit, aby bylo 
srozumitelné. Z průzkumu vzešlo, že většinu zákazníků 
zajímají primárně pouze informace, které byly poté obsaženy v 
části A vyúčtování. Menší část zákazníků pak zajímaly i 
dodatečné informace, a proto byla vytvořena koncepce části B 
(a posléze i části C). 
Smyslem cvičení tedy bylo především to, aby ERÚ mohl při 
úvahách nad konkrétní podobou vyúčtování vycházet z 
požadavků zákazníků a spotřebitelů na přehlednost a 
srozumitelnost dokladu o vyúčtování za dodávky energie. 
Konkrétní podoba vyúčtování, kterou pak vyhláška upravila, tj. 
zejména její rozdělení na části označené jako A, B a C, 
vycházela z požadavku samotných adresátů vyúčtování na 
oddělení jednotlivých částí vyúčtování.  
Důvodová zpráva současného návrhu pouze odkazuje na 
znalost potřeb zákazníků díky poznatkům Oddělení ochrany 
spotřebitele ERÚ, což ale ze zjevných důvodů nelze považovat 
za dostatečné. Navrhovaný prováděcí právní předpis vzniká 
víceméně tzv. „od stolu“, bez řádné konzultace s adresáty 
provedené například opět průzkumem na vzorku zákazníků. 
ERÚ zřejmě neměl ambici zjišťovat názor či představu adresátů 
budoucí právní regulace, nebo se alespoň pokusit získat 
odpovídající zpětnou vazbu, a to přesto, že právní úprava 
předmětného prováděcího právního předpisu má sloužit 

stavu, neboť je pro dotčené dodavatele 
finančně nejméně nákladný. Úřad je si vědom, 
že změny ve vyhlášce znamenají finanční 
náklady na úpravu interních systémů. Proto 
bylo nutné na počátku porovnat tyto náklady 
nejen s výše uvedenými povinnostmi 
členského státu, ale i s přínosy. Navrhované 
změny jsou v tomto ohledu proporcionální. 
Návrh vyhlášky nepřekračuje rámec toho, co je 
potřebné k dosažení požadovaných cílů – 
nelze tak hovořit i tom, že jsou požadovány 
nadbytečné změny a související neodůvodněné 
finanční náklady. Návrh vyhlášky tak 
například zachovává 10 let platné členění 
dokladu o vyúčtování na části A, B a C. Tam 
kde je to možné, ponechává totožné znění 
náležitostí dokladu a nově se doplňují ty, které 
požadují směrnice. Máme za to, že takto 
zvolená filozofie významně redukuje míru 
případných nákladů. 
V neposlední řadě je nutné podotknout, že 
k výraznější změně vyhlášky se přistupuje po 
10 letech, jinými slovy po 10 letech budou 
veřejnoprávně požadovány nákladnější úpravy 
systémů – tento přístup státní správy 
k finančním nákladům na interní systémy tak 
není možné označit za nestabilní či šikanozní. 
A rovněž ani za svévolný, neboť změny jsou 
požadovány nadřazenými právními předpisy 
EU, které je členský stát povinen respektovat. 
A především, transparentně odůvodněny. 
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zejména ve prospěch zákazníků a k uplatňování jejich práv, jak 
sám ERÚ v důvodové zprávě na několika místech uvádí. Nutno 
podotknout, že zákazníci, kteří se rozhodnou postoupit stížnost 
ERÚ, tvoří velmi malé procento všech zákazníků v ČR a 
rozhodně je nelze považovat za reprezentativní vzorek, dle 
kterého by měla být vyhláška upravována. Úpravě podoby 
faktury pro miliony zákazníků by tedy v každém případě měla 
předcházet detailní analýza jejich preferencí, prováděna 
nezávislým subjektem.    

Jedinou významnou změnou tak tedy zůstává 
Vámi zmíněné „primární nezasílání části B 
faktury“. K tomu blíže viz níže, v rámci Vaší 
konkrétní připomínky k této problematice. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky. 
 
Požadujeme časově i obsahově provázat 
změny ve vyhlášce s přijetím nového 
Energetického zákona, v rámci kterého 
budou upraveny podstatné náležitosti 
související s budoucím modelem trhu, a 
tedy i s vyhláškou. Součástí nového zákona 
pak budou i teze prováděcích předpisů, 
včetně vyhlášky. 
 
V reakci na návrh vypořádání ze strany Úřadu 
považujeme za nutné upozornit, že jsme v naší 
připomínce nijak nerozporovali úpravu 
problematiky vyúčtování ve Vyhlášce o 
vyúčtování, jakožto prováděcím předpisu k 
Energetickému zákonu. Samozřejmě i v 
budoucnosti předpokládáme, že konkrétní 
detaily budou upraveny ve vyhlášce. 
 
Nadále ale trváme na tom, že vyhláška by měla 
být upravována až poté, co bude vyjasněno 
paragrafové znění nového EZ v oblasti 
aktivních zákazníků, energetických komunit, 
agregace či akumulace. Vazby mezi těmito 
účastníky trhu a zvolený model trhu zejména 
v otázkách sdílení elektřiny budou mít 
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významný dopad na podobu vyúčtování 
zákazníka. Tato skutečnost se pak musí 
projevit v tezích prováděcích právních 
předpisů, kdy řada z nich spolu úzce souvisí. 
Bez tohoto popisu je podle našeho názoru 
předčasné dělat zásadní úpravy s významným 
dopadem jak na zákazníky, tak na dodavatele 
elektřiny, plynu a tepla.  
 
Jak upozorňujeme v našich připomínkách, 
vyhláška vůbec nereaguje na nové fenomény 
zmíněné výše, i když proklamuje, že je 
upravována právě s cílem transpozice 
relevantních směrnic, které už dané fenomény 
obsahují. Jednoduše řečeno nebude do 
budoucna platit pouze vztah „dodavatel  – 
zákazník (jako odběratel)“, protože zákazník 
bude nejenom odběratel energie, ale jako 
aktivní zákazník také poskytovatel služeb 
např. svému dodavateli. Filozoficky však 
návrh vyhlášky k těmto budoucím změnám na 
trhu vůbec nebere v potaz, což velmi 
znevěrohodňuje potřebu přijetí a vydání nové 
vyhlášky. 
 
 
Úřad argumentuje, že se jedná o „návrh 
implementačního předpisu, kde není dána 
možnost diskrece požadavků práva EU (a jsou 
zde jasně stanoveny transpoziční lhůty, které je 
členský stát EU povinen respektovat lhůty)“. 
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Opakovaně musíme upozornit na to, že návrh 
vyhlášky jde výrazně nad požadavky směrnic 
oproti současné podobě vyhlášky a v několika 
ohledech (např. zmiňovaný § 15) je 
s požadavky směrnice dokonce v nesouladu. 
 
Pokud by Úřad změny ve vyhlášce omezil 
pouze na požadavky směrnice, nenavrhoval by 
zasahovat do rozdělení A, B, C nebo do 
zasílání či nezasílání některých částí, a naopak 
by pouze do jedné z těchto tří částí navrhnul 
doplnit konkrétní chybějící požadavky, které 
směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou uvádí v příloze I. 
 
Co se týče lhůty pro implementaci směrnice do 
českého právního řádu, domníváme se, že 
lhůtu nelze posuzovat samostatně pro pouhý 
jeden právní předpis, který dané požadavky 
směrnice transponuje. Jak bylo uvedeno výše, 
požadavky na vyúčtování jsou úzce provázány 
se smluvními požadavky, dynamickými tarify, 
pravidly pro aktivního zákazníka – které bude 
možné implementovat pouze v Energetickém 
zákoně. Nevidíme tak důvod, proč jednu část 
transpozičních požadavků směrnice 
přednostně implementovat s chybějící 
provazbou na ostatní podstatné části, a 
následně opětovně tuto revidovanou část 
významně přepracovávat v kontextu nové 
právní úpravy. 
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Úřad se dále odkazuje na to, že navržené 
změny jsou proporcionální vůči vyvolaným 
nákladům. Konkrétně konstatuje „Úřad je si 
vědom, že změny ve vyhlášce znamenají 
finanční náklady na úpravu interních systémů. 
Proto bylo nutné na počátku porovnat tyto 
náklady nejen s výše uvedenými povinnostmi 
členského státu, ale i s přínosy. Navrhované 
změny jsou v tomto ohledu proporcionální.“.  
Zde považujeme za nutné upozornit, že 
konkrétní (i finanční) porovnání přínosů vůči 
nákladům nebylo minimálně vůči 
dodavatelům zveřejněno. Když se podíváme 
do důvodové zprávy, kapitoly 5 v obecné části, 
tak tam žádné konkrétní porovnání nákladů na 
implementaci a úpravy IT systémů s přínosy, 
které má novelizace vyhlášky generovat, není 
k nalezení. 
 
 Úřad ve vypořádání protiargumentoval tím, že 
finanční náklady nejsou tak vysoké, jelikož 
členění A, B, C je zachováno. Nebere již ale v 
potaz fakt, že dochází k tak významnému 
přesunu položek mezi jednotlivými částmi, že 
se de facto jedná o nové rozdělení vyúčtování. 
Navíc není pravdou, že přesun položek a 
nezasílání části B je vyvolán změnou EU 
legislativy – jak opakovaně upozorňujeme, 
konkrétní podoba vyúčtování je dle směrnice 
plně v kompetenci daného členského státu. 
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Závěrem bychom se rádi opětovně vyjádřili 
k procesu tvorby vyhlášky. Stále 
nepovažujeme přípravu vyhlášky za zcela 
standardní vzhledem k velkým dopadům, které 
vyhláška na zákazníky (a dodavatelé) má. 
 
Před vyhlášenou veřejnou konzultací nebyli 
nijak konzultováni zákazníci (ale ani 
dodavatelé, kteří jsou se zákazníky v denním 
kontaktu) např. průzkumem veřejného mínění, 
které by podalo objektivní představu o 
názorech zákazníků na vyúčtování. 
 
Úřad protiargumentoval tím, že má dostatek 
podnětů z vlastní úřední činnosti. Aniž 
bychom chtěli jakkoliv zpochybňovat roli 
Úřadu jako nestranného subjektu ve věcech 
vyúčtování a vztahů se zákazníky, máme za to, 
že podkládat takto rozsáhlou změnu vyhlášky 
podněty, které vyjadřují názory několika setin 
procenta zákazníků v ČR, není zcela šťastné. 
Úřad uvedl, že v roce 2019 zpracoval cca 14 
000 podnětů zákazníků. Toto představuje 
pouhé 0,15 % z celkového počtu zákazníků (v 
elektřině a plynu) v ČR (bez započtení 
zákazníků využívajících systémy CZT). V 
roce 2020, kdy Úřad přijal 13 192 podnětů, pak 
dle informací na jeho webových stránkách na 
vyúčtování mířilo 16 % z nich. V roce 2020 se 
tak na podobu vyúčtování stěžovalo pouhých 
0,024 % zákazníků v elektřině a plynu (opět 
bez započtení zákazníků v CZT).  
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Nedomníváme se, že tento objem podnětů 
může představovat ucelený názor zákazníků na 
problematiku vyúčtování, když zbylých 99 % 
zákazníků nevyjádřilo v daném roce žádné 
připomínky. Důsledkem postupu úřadu je i to, 
že významné změny podoby vyúčtování, které 
se dotknou milionů zákazníků, dělá (na 
základě jeho vyjádření) jen z podkladů, které 
získal od těchto zákazníků, a nikoliv 
zákazníků, kteří jsou s podobou vyúčtování 
spokojeni. 
 
Zástupci dodavatelů upozorňovali opakovaně 
ERÚ, že podobu vyúčtování v minulosti 
upravovali právě na základě šetření 
spokojenosti svých zákazníků, cílem žádného 
dodavatele není a být nemůže mít nepřehledné 
a matoucí vyúčtování.  
 
Proto nemůžeme souhlasit s vypořádáním 
připomínky a i nadále požadujeme: 
 
- Přehodnotit potřebnost změn pouhého 
půl roku (dle vyjádření MPO) předtím, než 
bude koncepčně dořešen nový EZ včetně tezí 
prováděcích právních předpisů. Nový 
energetický zákon bude mít další významné 
dopady do vyhlášky o vyúčtování a vyvolá tak 
opětovné otevření systémů dodavatelů, a tudíž 
další náklady. Doporučujeme proto vložit 
maximální úsilí do dopracování nového 
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energetického zákona tak, aby byla jasná 
budoucí pravidla trhu (a byla řádně provedena 
implementace zimního balíčku), a až následně 
komplexně revidujme jednotlivé prováděcí 
právní předpisy (vzájemné provázané) a 
upravme podobu fakturační vyhlášky. 
 
- Založit pracovní skupinu, kde budou s 
dodavateli, zástupci spotřebitelských 
organizací a případně dalšími subjekty 
projednány navrhované změny tak, aby byly 
zohledněny reálie trhu s energií v ČR a změny 
potřebné pro zohlednění nových fenoménů 
typu aktivních zákazníků. 
 
Doplňující vyjádření ERÚ: 
 
Vyhláška provádí povinnost držitelů licence 
vyúčtovávat dodávku elektřiny. To je její 
zákonem předpokládaný rozsah. Ačkoli nový 
energetický zákon přinese nové instituty, z 
podstaty věci nic nezmění na skutečnosti, že 
pokud bude zákazníkovi dodávána energie, 
držitel licence ji bude povinen vyúčtovat v 
rozsahu, náležitostech a termínech podle 
vyhlášky o vyúčtování. 
Na tomto aspektu vyhlášky nic nezmění i 
existence aktivního zákazníka, agregace, 
akumulace či komunitní energetiky. Není 
možné zaměňovat vyhlášku o vyúčtování s 
plánovanými obchodními modely. 
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Věcný záměr nového EZ (výslovně a 
konkrétně) zachovává podmínky pro vydání 
vyhlášky v předložené podobě. Vzhledem k 
tomu, že byl vytvořen ve velmi širokém plénu, 
včetně účasti Vašich zástupců, nedokážeme si 
představit racionální důvod, proč by neměl být 
respektován. A protože návrh vyhlášky 
transponuje požadavky směrnic v širokém 
rozsahu, není zde předpoklad pro její změnu v 
případě vydání nového EZ. Bez ohledu na to, 
zda bude vydán v časově blízkém horizontu 
(který navíc není zaručen, pouze deklarován), 
či nikoli. 
 
Vyhlášku o vyúčtování je nutné vydat z 
důvodu transpozičních lhůt. Věcný záměr EZ 
potvrzuje, že nový EZ nepřinese žádné bariéry 
bránicí tomu, aby ERÚ (a členský stát jako 
takový) si mohl dovolit nedodržet své závazky 
vyplývající z členství v EU. Je nutné tomuto 
aspektu přikládat odpovídající význam, v 
dosavadních Vašich připomínkách tomu tak 
není. 
 
Skutečnost, že je vyhláška označována jako 
transpoziční předpis, nevylučuje, aby zde byly 
realizovány i jiné návrhy změn. Z návrhu 
vyhlášky je ale zřejmé, že veškeré navrhované 
změny se snaží zachovat v co největší možné 
míře současnou praxi, tam kde ji je možné 
označit za souladnou s novými požadavky, či 
za správnou). 
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ERÚ je zákonem svěřena kompetence jak 
obecně v oblasti ochrany spotřebitele, tak v 
oblasti stanovení parametrů pro vyúčtování.   
ERÚ z úřední činnosti disponuje dostatečnými 
podklady pro vytvoření vyhlášky. ERÚ je 
součástí evropských spotřebitelských 
pracovních skupin. Evropské spotřebitelské 
trendy jsou zřejmé – informace ve vyúčtování 
mají být spotřebitelům poskytovány 
srozumitelně a způsobem, který zajistí, že jimi 
nebudou zahlceni. Cílem je neustále 
zjednodušovat vyúčtování. 
 
Tomu odpovídá i návrh změny konstrukce 
poskytování rozsahu dokladu o vyúčtování. 
Mimochodem, od začátku je tato změna 
prezentována jako ta, která vyplývá z 
preambule směrnice, a evropských 
spotřebitelských trendů. Skutečnost, že tento 
požadavek není přímým požadavkem 
směrnice, nemění nic na jeho racionalitě, a už 
vůbec nic na vyhodnocení, zda je pro 
spotřebitele prospěšný. 
 
Změna konstrukce rozsahu souvisí i s tím, že 
směrnice některé náležitosti, které jsou nyní v 
části B, výslovně označuje za klíčové, které 
mají být zřetelným způsobem odděleny od 
jiných částí vyúčtování – i proto dochází k 
přesunu některých náležitostí z části B do části 
A (což je správné i z hlediska toho, že v části 
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A mají být základní informace, v části B pak 
podrobné – tuto logiku věci současná vyhláška 
nezvýrazňuje, v neprospěch jejích současných 
adresátů). 
 
Pro úplnost - odůvodnění bylo připraveno v 
souladu s Legislativními pravidly vlády, a 
troufáme si tvrdit, že nad rámec obvyklé praxe 
státní správy.  Hodnocení dopadu regulace 
(tzv. RIA) nebylo podle rozhodnutí 
příslušných autorit nutné realizovat, a tento 
aspekt tak není možné úřadu vytýkat jako 
pochybení.   
 
Některé Vaše argumenty nejsou postaveny s 
oporou či odkazem na skutečnou praxi, ale 
pouze na degradování vyjádření ERÚ. Na tuto 
kategorii připomínek je reakce náročnější, 
nicméně platí, že ke všem aspektům jsme se 
transparentně již od VKP v našich 
vypořádáních vyjádřili, a opětovně výše v 
rámci vypořádání MPŘ, a je nutné je nadále 
reflektovat.   
 
Doplňující poznámka ERÚ: Návrh vyhlášky na 
základě jednání ze dne 11.2.2021 upraven ve 
smyslu požadavku připomínky, argumentační 
stav věci budou přesunuty na úroveň nově 
vzniklé pracovní skupiny k dalším úpravám 
vyhlášky o vyúčtování. 
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2. Připomínka k nedostatečnému zákonnému zmocnění ke 
stanovení povinnosti poskytování informací o vyúčtování  
Jsme toho názoru, že vyhláška jde ve svém návrhu nad rámec 
zmocnění vymezeného energetickým zákonem. Návrh 
vyhlášky v § 19 zavádí tzv. informace o vyúčtování, zde 
povinnost poskytování tzv. informací o vyúčtování. K takové 
podzákonné právní úpravě však není dle našeho názoru ERÚ 
zmocněn. ERÚ je zmocněn ke stanovení rozsahu, obsahových 
náležitostí a termínů vyúčtování, nikoli informací o vyúčtování, 
což je dané mj. tím, že ani neexistuje zákonná povinnost 
poskytovat vedle vyúčtování rovněž informace o vyúčtování. 
Informace o vyúčtování není vyúčtováním ve smyslu § 11 odst. 
1 písm. f) energetického zákona a ostatně ani ve smyslu 
definice pojmu vyúčtování podle navrhovaného § 2 písm. a) 
návrhu vyhlášky. Vyhláška tedy v navrhovaném § 19 neprovádí 
žádnou zákonnou úpravu a ani ERÚ není zmocněn k 
podzákonné úpravě týkající se informací o vyúčtování. 

Neakceptováno 
 
Jak z uvedené terminologie „informace o 
vyúčtování“, tak ze skutečnosti, že obsahuje 
vybrané, nicméně totožné náležitosti jako 
doklad o vyúčtování, je zřejmá přímá vazba na 
vyúčtování. V tomto ohledu bude rovněž 
problematika projednána v pracovních 
komisích LRV, jako procesního garanta této 
otázky v průběhu tvorby právních předpisů. 
Pro úplnost – ostatní připomínková místa 
(jejich legislativní útvary) názor ohledně 
nedostatku zmocnění nevznesla. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na naší připomínce. 
 
Přestože částečně rozumíme argumentaci 
Úřadu, i dále musíme trvat na skutečnosti, že 
Úřad v současném EZ nemá zákonné 
zmocnění stanovit a vyžadovat po účastnících 
trhu zasílání informací o vyúčtování. 
Dodavatelé energie mají podle § 11 odst. 1 
písm. f) stávajícího zákona povinnost 
vyúčtovávat dodávky elektřiny, plynu a tepla, 
a nemají povinnost poskytovat zákazníkům 
informace o vyúčtování. Nelze originárně 
stanovit povinnost prováděcím právním 
předpisem, pokud není alespoň v základních 
obrysech taková povinnost stanovena 
zákonem. I kdyby tedy ERÚ překročil zákonné 
zmocnění a stanovil vyhláškou termíny pro 
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předkládání informací o vyúčtování (ve 
smyslu směrnice), nic to nezmění na tom, že 
povinnost poskytování těchto informací bez 
úpravy zákona nebude založena a vyhlášková 
úprava nebude vymahatelná. I proto výše 
navrhovaná provazba úpravy vyhlášky na 
nový EZ. Vyúčtování se od pouhých informací 
o vyúčtování liší tím, že se jedná o vyčíslení 
sumy pro úhradu nákladů spojených s 
dodávkou elektřiny, zemního plynu či 
zásobování teplem. Informace o vyúčtování 
pak poskytují informaci o spotřebě a dalších 
náležitostech, nikoliv ale o částce, kterou by 
měl zákazník platit. Proto není informace o 
vyúčtováním samotným vyúčtováním, a v této 
oblasti není ERÚ zmocněn k žádné 
podzákonné úpravě. 
 
Domníváme se, že současné zmocnění, které je 
uvedeno v Energetickém zákoně, § 98a, odst. 
2, písm. j: „j) rozsah, náležitosti a termíny 
vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo 
tepelné energie a souvisejících služeb v 
elektroenergetice a souvisejících služeb v 
plynárenství,“ není pro účely vyhlášky 
postačující.  
 
Rozumíme argumentaci Úřadu, že otázku 
zmocnění chce řešit až při projednání vyhlášky 
v rámci komisí LRV, ale domníváme se, že 
pokud má Úřad za to, že toto zmocnění 
obsahuje i zmocnění pro informace o 
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vyúčtování, pak by i v rámci vypořádání 
připomínek měl doplnit na základě jakého 
ustanovení zákona toto zmocnění dovozuje.  
Odkaz na skutečnost, že ostatní připomínková 
místa se k této problematice nevyjádřili, není 
podle našeho názoru relevantní z pohledu 
posouzení zmocnění ERÚ. 
 
Dále si v otázce zmocnění dovolujeme 
připomenout diskusi v rámci vypořádání 
připomínek ve VKP týkající se záměru Úřadu 
stanovit formální podobu vyúčtování. Jsme si 
vědomi záměru Úřadu i tyto oblast na základě 
připomínek ostatních subjektů upravit a i 
skutečnosti, že si je Úřadu vědom hranice 
zmocnění, které v této oblasti má. Přesto si 
dovolujeme upozornit, že dle našeho názoru je 
na místě důvodná pochybnost i v této otázce, 
neboť V § 5 odst. 3 návrhu vyhlášky 
(nazvaném jako „Formální náležitosti dokladu 
o vyúčtování“) Úřad stanoví, že „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“. Stanovení 
elektronické nebo listinné podoby dokladu o 
vyúčtování z našeho pohledu nelze bez dalšího 
považovat za „náležitost vyúčtování“ 
(náležitost je kritérium obsahu, nikoli podoby). 
Dovolujeme si proto pouze upozornit, že 
navrhované ustanovení zvyšuje právní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 53 z 181 
 

nejistotu účastníků trhu, protože pouze 
předpokládá, že podoba dokladu o vyúčtování 
musí být sjednaná, a žádným způsobem 
neupravuje podobu vyúčtování v případě, že 
není se zákazníkem smluvně dohodnuta. 
Případný argument, že obdobnou úpravu 
obsahuje již stávající vyhláška č. 70/2016 Sb., 
nepovažujeme za postačující, protože i 
stávající úprava v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 
70/2016 Sb. je vzhledem k výše uvedenému 
podzákonnou úpravou mimo zákonné 
zmocnění ERÚ. 
 
Doplňující poznámka ERÚ: Návrh vyhlášky na 
základě jednání ze dne 11.2.2021 upraven ve 
smyslu požadavku připomínky, argumentační 
stav věci budou přesunuty na úroveň nově 
vzniklé pracovní skupiny k dalším úpravám 
vyhlášky o vyúčtování. 

3. Připomínka k vyúčtování dodávek tepelné energie 
Některé náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné 
energie podle § 14 by se měly s ohledem na směrnici 
2012/27/EU i logiku věci týkat pouze dodávky tepla 
zákazníkům, nikoliv odběratelům tepelné energie, kdy 
odběratelem tepelné energie je podle energetického zákona 
zákazník a distributor. Dáváme na zvážení, zda by ta 
ustanovení, která se týkají pouze dodávky tepla zákazníkům, 
neměla být jednoznačně určena, aby na jedné straně nevznikaly 
pochybnosti o rozsahu povinných náležitostí vyúčtování a na 
druhé straně nebyly zbytečně poskytovány nerelevantní 
informace distributorům tepelné energie. 

Akceptováno 
 
Tam kde byla tato ustanovení v rámci 
připomínek identifikována a odůvodněna byla 
odpovídající změna akceptována. 
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 
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1. Připomínka k rozdělení částí A, B, C faktury a 
nezasílání části B faktury (§ 4 a dále dle výskytu 
v textu vyhlášky) 

V případě, že by nebylo vyhověno obecné připomínce č. 1 (viz 
výše) a vyhláška nebyla stažena z legislativního procesu, 
požadujeme zachování stávajících částí A, B, C faktury a také 
zachování jejich zasílání dosavadním způsobem. 
Odůvodnění: Podle navrhované vyhlášky se doklad o 
vyúčtování poskytuje v rozsahu základní části (část A) a 
doprovodné části (část C). Pokud o to zákazník požádá, doklad 
o vyúčtování obsahuje i podrobnou část (část B). ERÚ tak 
v navrhovaném ustanovení zcela otáčí dosavadní princip, podle 
kterého platí, že se vyúčtování poskytuje zákazníkovi zásadně 
kompletní, tedy v rozsahu všech tří částí A, B i C, a je na volbě 
zákazníka, zda požádá o jeho zúžený rozsah.  
Navrhované nezasílání části B faktury, která obsahuje 
informace o regulovaných složkách ceny, vnímáme jako velký 
krok zpět ve věci informování zákazníků o tom, co všechno 
v rámci své faktury platí. Bez části B se de facto znemožňuje 
kontrola vyúčtování ze strany zákazníka, když v části A chybí 
zásadní položky a ani nezohledňuje případné změny během 
fakturačního období (např. produktů, dis. sazby, výměna 
měřidla). S ohledem na obsahové náležitosti jednotlivých částí 
vyúčtování považujeme za žádoucí, aby zákazník měl přístup 
k detailním informacím o spotřebě energie a souvisejících 
platbách (část B) automaticky, tj. aniž by o takové zpřístupnění 
musel dodatečně žádat nebo jej dohledávat. Navrhovaná úprava 
je v přímém rozporu s požadavkem směrnice na uživatelskou 
vstřícnost, protože přístup ke všem údajům z vyúčtování bude 
vyžadovat další kroky na straně spotřebitele. 

Vysvětleno 
 
Přehlednost a srozumitelnost (prostřednictvím 
zřetelně uvedeného omezený počtu důležitých 
informací) je deklarovanou filozofií směrnice 
a vyhovění Vaší připomínky by bylo ve 
zjevném rozporu se schváleným věcným 
záměrem energetického zákona, podle 
kterého  „v souladu s požadavky směrnice 
2019/944 dojde také ke změně v rozsahu 
vyúčtování elektřiny a plynu. Zatímco podle 
stávající právní úpravy je příslušný subjekt 
povinen primárně poskytovat doklad o 
vyúčtování v plném rozsahu (1. základní část, 
2. podrobná část, 3. doprovodná část) a 
zákazník je oprávněn požádat o zúžení 
rozsahu, budoucí právní úprava nastaví 
opačnou konstrukci, kdy bude primárně 
poskytována pouze základní a doprovodná 
část, a zákazník bude oprávněn požádat o 
rozšíření rozsahu“, resp. rovněž že „detailní 
úprava zohledňující požadavky směrnice 
2019/944 (primární poskytnutí dokladu o 
vyúčtování zákazníkovi pouze v základním 
rozsahu, na vyžádání zákazníka v plném 
rozsahu) bude obsažena v prováděcím 
právním předpise“. 
Návrh věcného záměru zákona i této vyhlášky 
je dále plně v souladu i s Vizí pro spotřebitele 
energie s horizontem do roku 2030, kterou 
společně zpracovaly Rada evropských 
energetických regulačních orgánů (CEER) a 
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ERÚ navrhovanou úpravu označuje (alespoň v rozdílové 
tabulce) za transpoziční, ale poskytování pouze části 
vyúčtování nemá žádnou oporu v odkazovaném čl. 18 směrnice 
2019/944, ani v citovaném ustanovení novelizované směrnice 
o energetické účinnosti. Nejedná se tedy o směrnicovou úpravu, 
ale čistě národní specifikum. Evropská právní úprava vyžaduje, 
aby doklady o vyúčtování byly přehledné a srozumitelné, 
nevyžaduje naopak rozdělení informací do skupin, či nezasílání 
některých informací s cílem zpřehlednění dokladu. Cílem nové 
evropské právní úpravy není dosažení vyšší míry 
srozumitelnosti pomocí redukce informací zasílaných 
zákazníkovi. Zúžení výčtu zasílaných informací může vyústit 
v situaci, kdy zákazník není schopen pouze na základě 
zaslaného dokladu provést jeho kontrolu a informace si musí 
dohledávat či vyžádat. 
Obecně je tedy cílem nové evropské legislativy zákazníky lépe 
informovat a poskytnout jim všechny nástroje pro účinnou 
změnu dodavatele a mimosoudní řešení sporů. Domníváme se, 
že požadavek na nezasílání jedné části faktury, která právě tyto 
informace obsahuje, jak konstatuje i důvodová zpráva, je 
v přímém rozporu s duchem evropské legislativy, kvůli které 
je, podle informací ERÚ z předkládaných materiálů, nová 
vyhláška předkládána. 
Krok zpátky ve věci informovanosti zákazníků o údajích 
potřebných pro změnu dodavatele či reklamaci faktury pak 
uznává i samotný ERÚ v důvodové zprávě: „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 

Evropská spotřebitelská organizace (BEUC), 
která mj. uvádí: „Informace mají být 
spotřebitelům poskytovány srozumitelně a 
způsobem, který zajistí, že jimi nebudou 
zahlceni.“ a „Cílem je také neustále 
zjednodušovat vyúčtování.“ (viz strana 5 
uvedeného materiálu). 
 
Máme za to, že: 
 
- z logiky a podstaty věci má nový záměr, tedy 
poskytování dokladu o vyúčtování primárně 
v základní podobě, násobně vyšší potenciál 
zvýšit přehlednost a srozumitelnost než 
ponechání současného „plného“ rozsahu 
- ovšem především, pokud konkrétní zákazník 
bude chtít nadále obdržet doklad v současném 
rozsahu – obdrží ho v současném rozsahu – 
návrh vyhlášky tak oproti současnému stavu 
v konečném důsledku nic nemění 
 
Každý zákazník je jiný. Podle návrhu vyhlášky 
si zákazník může sám určit, co je pro něho 
vhodný rozsah vyúčtování – a to je objektivně 
nejvhodnější řešení. 
 
Zákazník na základě návrhu vyhlášky nemůže 
přijít o žádné informace. A to i v případě, že se 
rozhodne obdržet doklad o vyúčtování pouze 
v základním rozsahu – podrobná část totiž 
základní část pouze rozvádí a konkretizuje, 
lépe řečeno znovu detailněji opakuje, a to je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 56 z 181 
 

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.“ 
ERÚ dále nové rozdělení faktury odůvodňuje tím, že nově 
„nebude docházet ke směšování údajů z části A i B např. v 
jedné tabulce (jako je tomu v naprosté většině případů v 
současné praxi) – což přispěje k přehlednosti dokladu o 
vyúčtování.“ Z průzkumu mezi dodavateli energie nicméně 
vyplynulo, že velká část z nich má zmiňované tabulky oddělené 
ve dvou částech faktury. Není nám zřejmé, odkud ERÚ tyto 
informace čerpá, nepovažujeme je však za dostatečně průkazné 
pro tak podstatnou změnu podoby vyúčtování.  
Ohledně přesunu některých náležitostí z dosavadní části B do 
části A vyúčtování uvádíme, že ERÚ v minulosti opakovaně 
proklamoval, že jedním z jeho klíčových zájmů je ochrana 
zákazníka a spotřebitele. Jedním z nástrojů, jak ERÚ prakticky 
tuto svoji roli naplňuje, je mj. právě vyhláška o vyúčtování, 
prostřednictvím které ERÚ stanovil takové obsahové a 
formální požadavky na vyúčtování dodávek energie, aby 
vyúčtování bylo pro zákazníky (zejm. z řad spotřebitelů) 
přehledné, srozumitelné a pochopitelné. Proto původní i 
stávající vyhláška o vyúčtování předpokládaly, že úvodní část 
vyúčtování (část A) bude obsahovat pouze souhrnné údaje, 
přičemž detailní informace měla obsahovat část B. Pro úplnost 
uvádíme, že zákazník měl dostat obě tyto části vyúčtování 
(resp. všechny tři části vyúčtování), pokud si sám nevyžádal 
zúženou podobu vyúčtování. Tento stav návrh nové vyhlášky 
mění, když do původně stručné, přehledně a čistě souhrnné 

v současné praxi právě často důvodem 
nesrozumitelnosti a nepřehlednosti. 
Zákazník tak má veškeré relevantní údaje o 
vlastní spotřebě – zejména její výši, cenu, 
včetně jejího členění na regulovanou a 
neregulovanou část – a to se zvýrazněním 
důležitých změn.  
 
Vaše vyjádření je tak vnitřně rozporné – na 
jednu stranu považujete současný rozsah a 
obsah dokladu o vyúčtování za dostatečně 
vhodný, aby zůstal zachován, na druhou stranu 
však rozporujete snahu úřadu o její zachování 
(pouze s povinnými doplněními a marginální 
racionalizací stávající podoby) pouze 
z důvodu, že bude poskytován primárně 
v základní části.  
Ano, současný návrh vyhlášky je postaven na 
opačném principu (který ovšem v konečném 
důsledku degraduje samotné členění na části 
A, B a C), který ale i dnes znamená 
zpřístupnění případné neposkytnuté části 
způsobem umožňující dálkový přístup. Návrh 
vyhlášky tedy ani z hlediska požadavků na 
zpřístupnění nezpůsobuje nové aplikační 
obtíže a nepožaduje nové úpravy. 
Jedinou změnou tak zůstává poskytování 
dokladu o vyúčtování primárně v základní 
části. Máme za to, že zákazník má právo na 
tuto změnu – impuls, který aktivuje jeho 
dispozice s vyúčtováním – a který mu může 
maximálně doklad zpřehlednit. Pokud to tak 
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části A, přesunuje celou řadu dalších údajů, které se však již 
vyznačují zvýšenou mírou detailu. 
Část A vyúčtování navrhovaným přesunem informací naprosto 
ztratí svůj jednoduchý, přehledný a souhrnný charakter, a tedy 
do značné míry i svůj význam. V navrhovaném rozšíření 
požadovaných údajů na základní části vyúčtování nespatřujeme 
z pohledu zákazníka a spotřebitele žádnou přidanou hodnotu. 
Jsme přesvědčeni, že navrhované doplnění části A vyúčtování 
povede ke znepřehlednění vyúčtování a zvýšení jeho 
nesrozumitelnosti.  
Jelikož vyhláška přesouvá řadu informací z části B do části A, 
bude navíc prakticky docházet k duplicitě informací v těchto 
dvou částech a část B bude de facto postrádat svůj smysl. 
Proklamované zjednodušení a zpřehlednění vyúčtování pro 
zákazníka bude podle našeho názoru fakticky pouze zdánlivé. 
Proto navrhujeme zúžení výčtu informací v části A, respektive 
zachování současného stavu, aby byl nadále zachován její 
přehledový charakter. 
Dále není pravdou, že všechny potřebné údaje jsou nově 
uvedeny v části A faktury. V té je pouze jednoduchá informace 
o celkových regulovaných platbách, detailní informace ale 
chybí. Toto konstatuje i důvodová zpráva k navrhované 
vyhlášce: „Změna konstrukce vyhlášky má přispět k 
přehlednosti dokladu o vyúčtování. Zákazník oproti 
současnému stavu nepřichází o žádný údaj, pouze ho obdrží v 
jeho základní podobě. Pokud bude na základě vlastního 
rozhodnutí vyžadovat konkretizaci, získá ji prostřednictvím 
části B.“ 
Duplikace některých informací v části A a B faktury navíc 
povede ke zcela zbytečným vícenákladům na straně dodavatelů 

sám nebude vnímat, zajistí si – jednorázově – 
pokračování současného stavu. Opět je tím 
potvrzeno, že vyhláška v konečném důsledku 
současný stav, který ve svých připomínkách 
požadujete zachovat, nemění.  
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na našem návrhu na úpravu znění § 
4 a dále dle výskytu v textu vyhlášky. 
 
Připomínka nebyla vysvětlena, ale odmítnuta. 
 
Nemůžeme souhlasit s vyjádřením Úřadu, že 
návrh vyhlášky oproti současnému stavu 
v konečném důsledku nic nemění. Naopak, 
zcela se otáčí dosavadní logika informování 
zákazníků. Nemůžeme souhlasit ani s tím, že 
nové změny nepožadují nové úpravy 
aplikačních rozhraní. Bude nutné zcela otočit 
systém žádostí, upravit IT systémy a aplikační 
rozhraní a proškolit personál, což vyvolá 
nemalé náklady. 
 
Toto konstatuje i Úřad v odůvodnění 
vypořádání k obecné připomínce č. 2 výše: 
„Úřad je si vědom, že změny ve vyhlášce 
znamenají finanční náklady na úpravu 
interních systémů.“. 
 
Úřad argumentuje, že část B pouze „znovu 
detailněji opakuje“ části A a C. Pak nevidíme 
důvod, proč by část B měla vůbec tvořit část 
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energie a také může vést ke zmatení části zákazníků. ERÚ 
v důvodové zprávě uvádí, že „změna vyhlášky byla navržena 
tak, aby nevyžadovala strukturální změnu stávajících 
informačních systémů jednotlivých subjektů,“. Podle našich 
zjištění je opak pravdou. Značení stávajících částí vyúčtování 
dodávky energie písmeny A, B a C má navíc určitou logiku, 
vystihuje určitou posloupnost ve významu a míře detailu údajů 
na jednotlivých částech a všechny tři části dohromady tvoří 
celek.  
Domníváme se, že postup, který navrhuje ERÚ, kdy má být 
zákazníkovi zásadně nově poskytnuta pouze část A a část C 
vyúčtování, tuto logiku narušuje. I kdyby ERÚ nebyl ochoten 
tuto připomínku akceptovat, měl by alespoň změnit označování 
jednotlivých částí vyúčtování, aby měly logickou návaznost – 
pokud zákazník obdrží části vyúčtování označené jako „A“ a 
„C“, logicky by to v něm mohlo vzbuzovat zcela oprávněný 
dojem, že v poskytnutém vyúčtování část chybí (část B) a že 
poskytovatel ve vyúčtování pochybil, když neposkytnul 
vyúčtování v plném rozsahu. Z interních analýz dodavatelů 
energií vyplynulo, že změny navrhované vyhláškou povedou 
k nákladům v řádu několika milionů až desítek milionů korun 
dle rozsahu nabízených produktů a struktuře zákaznického 
portfolia, což je specifické pro jednotlivé dodavatele, jelikož 
vyžadují strukturální změny v informačních systémech 
způsobené přesunem jednotlivých částí faktury a doplněním 
nových požadavků. Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn 
bude nutné kompletně předělat vzhled faktur a nově uspořádat 
informace pro jednotlivé části A, B, C. Toto znamená jak 
předělání grafické podoby faktury (pro všechny produkty, který 
dodavatel energie má), tak i souvisejícího IT systému. Také 
bude nutné zaregistrovat všechny zákazníky do internetových 
portálů dodavatelů (i ty, kteří portál dnes nevyužívají, jelikož 

vyúčtování, pokud v ní Úřad shledává tak 
nízkou přidanou hodnotu? Požadovat po 
dodavatelích vypracovávání dodatečné části 
vyúčtování, pokud se nepředpokládá, že by ji 
zákazníci vyžadovali, nepovažujeme za účelné 
vynaložení nákladů. 
 
Navíc nově navrhovaný systém může vést 
k vyšší nespokojenosti zákazníků, kteří mohou 
mít pocit, že nezasíláním jedné části 
vyúčtování (nadto označené jako část „B“, tj 
zákazník na svém vyúčtování obdrží část 
označenou „A“ a část označenou „C“) jim 
dodavatel určité části faktury úmyslně 
zatajuje. Toto může v konečném důsledku vést 
nejenom k zahlcení zákaznické obsluhy, ale i 
k nárůstu podnětů vůči Úřadu.  
 
Také máme za to, že zákazník často ani nebude 
vědět, že neobdržel všechny tři části 
vyúčtování a tento zvolený model řešení 
povede ke zmatení zákazníků. Úřad nijak 
neřeší, jak se zákazník o navrhované zákonné 
změně dozví a nepočítá s tím, že zákazníci se 
o možnosti požádat si o rozšířené vyúčtování 
nemusí nijak dozvědět. 
 
Nerozumíme logice, podle které se informovat 
zákazníka a přehlednost vyúčtování zvýší tím, 
že se do stávající jednoduché základní části 
vyúčtování (část A) doplní celá řada náležitostí 
z podrobné části (část B), takže základní část 
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např. nemají v domácnosti internetové připojení, nebo o to 
nemají zájem), jelikož část B musí být dostupná v každém 
případě. Rovněž je možné očekávat nárůst provozních nákladů 
souvisejících s novou strukturou vyúčtování (tisky, zavedení 
nových procesů pro předávání vyúčtování v elektronické 
podobě, odbavování dotazů zákazníků). 
Podle našeho názoru tak nelze identifikovat žádnou skupinu 
subjektů, kterým by navrhovaná změna měla přinést zjevný a 
nezpochybnitelný prospěch – zákazník obdrží méně informací 
než dosud a bude-li si chtít vyúčtování zkontrolovat, bude 
muset nezbytné údaje (část B) po dodavateli vyžadovat, a 
dodavatel bude vynakládat nezanedbatelné prostředky na to, 
aby mohl poskytovat zákazníkovi vyúčtování v celém rozsahu. 
Navrhované řešení bude spíše motivovat k tomu, aby bylo 
do obchodních podmínek dodavatelů doplněno ustanovení o 
tom, že zákazník akceptací obchodních podmínek žádá o 
poskytování vyúčtování v celém rozsahu. 
Žádáme proto o zachování stávajícího rozdělení faktury do 
částí A, B, C a o zachování stávajících pravidel pro zasílání 
všech částí faktury, pokud zákazník explicitně nežádá jinak.  
Takto zásadní úprava podoby vyhlášky, která zcela mění 
podobu vyúčtování a způsob informování zákazníků by neměla 
být provedena jako pouhá dílčí implementace směrnice, jestliže 
je současně velmi pravděpodobné, že po přijetí nového 
energetického zákona bude nezbytné celou oblast vyúčtování 
poskytovaných služeb a poskytování souvisejících informací 
upravit zcela nově, jak už uvedeno výše. Gestor energetického 
zákona pak předpokládá, že před nabytím účinnosti této 
vyhlášky bude předložen nový zákon na vládu.  
Navrhované znění textu v § 4: 

vyúčtování přestane být základním a 
jednoduchým přehledem vyúčtování, a 
následně přístup k podobné části vyúčtování 
bude podmíněn aktivitou (aktivním jednáním) 
na straně zákazníka. Jen obtížně si lze 
představit, že by tento přístup měl být 
naplněním cíle „neustále zjednodušovat 
vyúčtování“, jak tvrdí ERÚ.     
 
Není pravdou, že „Návrh vyhlášky tedy ani 
z hlediska požadavků na zpřístupnění 
nezpůsobuje nové aplikační obtíže a 
nepožaduje nové úpravy“. Právě proto, že se 
zcela obrací princip opt-in pro poskytování 
podrobné části vyúčtování, tak tato skutečnost 
sama o sobě dokládá, že návrh vyhlášky 
požaduje úpravy.  
 
Z těchto důvodů i nadále nesouhlasíme s nově 
navrhovaným zasíláním pouze některých částí 
faktury a z našeho pohledu nelogickým 
rozvržením informací napříč jednotlivými 
částmi faktury. 
 
 
Vyjádření ERÚ: 
 
Již opakovaně jsme deklarovali, že 
nezahlcování zákazníků informacemi na 
dokladech o vyúčtování, jakož i 
zjednodušování podoby těchto dokladů, je 
evropským spotřebitelským trendem. To samo 
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„(1) Doklad o vyúčtování podle § 3 se poskytuje v rozsahu 
základní, podrobné 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. 
(2) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o 
vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu 
základní části a doprovodné části. 
(3) Pokud zákazník uvedený v odstavci 2 písemně požádá, 
poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu 
podle § 3“. 

o sobě představuje výrazný argument pro 
navrhovanou změnu. 
 
Pomineme-li však na okamžik výše uvedené, 
platí neméně významně i následující: 
Návrh vyhlášky napravuje částečnou 
neúčinnost konstrukce stávající vyhlášky. 
Dělení na části A, B a C nemůže být 
maximálně efektivní, pokud se zákazníkovi 
stejně vždy poskytují všechny části. 
Současná vyhláška rovněž sice část A 
označuje za „základní“, ale některé klíčové 
údaje (označované za klíčové i přílohou č. I 
směrnice 2019/944), obsahuje v části B. Návrh 
vyhlášky tedy tyto dílčí nepřesnosti nezavádí, 
ale naopak napravuje, neboť právě naší úřední 
činnosti je potvrzováno, že znepřehledňují 
orientaci zákazníků v dokladech. 
 
Na tato zajištění z praxe je úřad povinen 
reagovat a vyhlášku měnit tak, aby přiléhavěji 
reagovala na realitu praxe. Opětovně 
upozorňujeme, že tak nečiníme svévolně, ale 
tyto změny navrhujeme ve fázi, kdy je nutné 
vyhlášku upravit kvůli transpozici směrnic. 
 
Právě proto, že povinné náležitosti směrnic 
přibývají, je navrhovaná konstrukce jediným 
logickým řešením požadavku na rozšiřování 
povinných náležitostí a zároveň nezahlcování 
zákazníků informacemi.  
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K Vámi navrhovanému krajnímu řešení 
odstranění celé části B je nutné zmínit, že 
existuje několik kategorií zákazníků – někteří 
nevyžadují podrobné informace, někteří ano. 
Odstranění části B z tohoto pohledu není 
vhodné, neboť úřad v žádném případě nechce 
zúžit rozsah práva zákazníka na informace 
ohledně jeho vyúčtování. 
 
A protože i nyní je možné nepožadovat část B, 
jinými slovy, stávající úprava již nyní 
umožňuje konstrukci, která je předkládána v 
návrhu vyhlášky, v konečném důsledku se 
opravdu nic nemění – pouze s ohledem na výše 
uvedené důvody se konstrukce otáčí. Jinými 
slovy, dodavatelé již nyní musejí být na stav, 
který vyhláška navrhuje jako primární, 
připraveni, a není tak možné hovořit o 
nepředvídatelných požadavcích ze strany 
úřadu. 
 
A ačkoli si vážíme Vaší snahy chránit 
oprávněné zájmy zákazníků, mediální 
prezentaci navrhovaných změn a související 
aspekty v naší gesci nesouvisí s legislativním 
procesem, a proto se k nim v tuto chvíli 
nebudeme vyjadřovat. 
 
V neposlední řadě je nutné doplnit, že 
povinnou součástí vždy zasílané části dokladu 
o vyúčtování je údaj nezbytný pro přístup 
zákazníka k podrobné části dokladu o 
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vyúčtování  (obdobně již ve stávající 
vyhlášce), takže o nelze navrhovanou 
konstrukci označovat jako zatajování. A my 
věříme, že tu o náležitost v dokladech uchopíte 
rovněž tak, že „zmatení“ zákazníka nebude ani 
teoreticky možné. 
 
Určitě nepovažujeme za vhodné, že rozvržení 
informací je z Vašeho pohledu nelogické, jak 
tvrdíte, nicméně potvrzuje to bohužel 
skutečnost, že vystupujete v roli podnikatele – 
odborníka v daném segmentu, a že je správné, 
že právní předpisy, občanským zákoníkem 
počínaje, a právě například vyhláškou o 
vyúčtování konče, upravují speciální úpravy 
na ochranu zákazníků, a svěřují za tímto 
účelem odpovídající kompetence a zmocnění 
nezávislým státním orgánům.  
 
Doplňující poznámka ERÚ: Návrh vyhlášky na 
základě jednání ze dne 11.2.2021 upraven ve 
smyslu požadavku připomínky, argumentační 
stav věci budou přesunuty na úroveň nově 
vzniklé pracovní skupiny k dalším úpravám 
vyhlášky o vyúčtování. 

Připomínka k § 5 odst. 4 
Požadujeme odstavec 4 bez náhrady vypustit. 
Odůvodnění: Ustanovení § 5 odst. 4 je zcela redundantní 
s textem první věty § 4 odst. 1, která zní „Doklad o vyúčtování 
podle § 3 se poskytuje v rozsahu základní a doprovodné části, 
které jsou zřetelně odděleny.“, když ustanovení odstavce 4 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 
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v návrhu zní „Základní část dokladu o vyúčtování podle § 3 
poskytne osoba, která vyúčtování provádí, zřetelně oddělenou 
od ostatních částí dokladu o vyúčtování.“. 

Připomínka k § 6 odst. 2 písm. c), § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 
odst. 2 písm. c) 
Požadujeme upravit ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 
místa nebo jednotlivých odběrných předávacích míst 
odběrného místa, 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,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 
místa nebo jednotlivých odběrných předávacích míst 
odběrného místa,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 
místa nebo jednotlivých odběrných předávacích míst 
odběrného místa a jmenovitou proudovou hodnotu hlavního 
jističe před měřicím zařízením,“. 
Odůvodnění: Požadujeme ve vyhlášce jasně zakotvit možnost 
vyúčtovávat dodávku nejenom k odběrnému, ale i 
k předávacímu místu, v souladu s aktuálně projednávanými 
změnami Vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou (která je 
aktuálně po vypořádání připomínek vzešlých z mezirezortního 

Neakceptováno 
 
Místo připojení je definované ve vyhlášce o 
připojení, přímo související 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. 
 
Doklad o vyúčtování se na základě vyhlášky o 
vyúčtování poskytuje zákazníkovi. Zákazník 
je definován prostřednictvím svého odběrného 
místa. 
Skutečnost, že odběrné místo může mít více 
předávacích míst, nic nemění na systematice 
vyúčtování, které znamená vyhodnocení 
uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a 
celkové výše platby za poskytnuté plnění – a 
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připomínkového řízení). Vzhledem k tomu, že standardně je 
vyúčtování prováděno na předávací místo, je nezbytné jeho 
uvedení na doklad o vyúčtování dodávky elektřiny. Je též 
vhodné sladit používanou terminologii: místo připojení, 
předávací místo, odběrné místo – napříč návrhem vyhlášky a 
celkově provázat s připravovanou vyhláškou o pravidlech trhu 
s elektřinou, EZ a POZE.  
 

tímto plněním je dodávka elektřiny na 
podkladě dodávkové smlouvy do odběrného 
místa. 
Zákazník má uzavřenu smlouvu na dodávku 
elektřiny do odběrného místa, a vyúčtování tak 
má probíhat na úrovni odběrného místa (tedy 
případného souhrnu více předávacích míst). 
Nadále se nic nemění ani na skutečnosti, že v 
systému operátora trhu je registrováno odběrné 
místo zákazníka, vůči kterému probíhají 
veškeré procesy na trhu s elektřinou. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na našem návrhu na úpravu znění k 
§ 6 odst. 2 písm. c), § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 
odst. 2 písm. c). 
ERÚ ve svém odůvodnění výše uvádí, že 
„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.“. 
Vyjdeme-li z tvrzení, že zavedení nového 
pojmu „předávací místo“ má primárně vazbu 
na distribuci, s čímž lze v zásadě souhlasit, tak 
další část vysvětlení ERÚ zcela pomíjí 
existenci sdružených smluv, v rámci kterých 
dodavatel zákazníkovi zajišťuje jak dodávku, 
tak i distribuci, a v návaznosti na to základní 
pravidla zákona o DPH, a to především 
v oblasti povinnosti, do kdy musí dodavatel 
vystavit po zjištění plnění fakturu. Pokud by 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 65 z 181 
 

ERÚ tyto skutečnosti bral v úvahu, tak by 
nemohl tvrdit „nemá tento pojem (předávací 
místo) přímé dopady do problematiky 
vyúčtování dodávek elektřiny.“. 
 
Domníváme se, že cílem Úřadu by mělo být 
vzájemné sladění relevantních vyhlášek, které 
jsou nadto obě v gesci Úřadu (v tomto případu 
navrhované vyhlášky o vyúčtování 
s vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou), 
naše připomínka cílila přesně k tomuto.  
 
Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou je 
v současnosti upravována právě proto, že v IS 
OTE jsou registrována předávací místa, ne 
odběrná místa, jak argumentuje Úřad ve 
vypořádání, a tedy veškeré procesy jsou 
prakticky realizovány nad jednotlivými 
předávacími místy v rámci odběrného místa. 
Rozumíme pohledu Úřadu, že by mělo být 
v zájmu zákazníka obdržet vyúčtování ve 
vztahu k odběrnému místu jako celku, 
nicméně toto nelze realizovat v případech, kdy 
odběrné místo má více předávacích míst na 
různých napěťových hladinách, přičemž Úřad 
v rámci cenového rozhodnutí stanovuje 
odlišné jednotkové regulované ceny za 
distribuci elektřiny na různých napěťových 
hladinách. Tedy z podstaty věci má zákazník 
právo obdržet informaci, jaké jsou jednotkové 
ceny, jaké je množství čerpané služby (MWh, 
MW) a jakou souhrnnou platbu je povinen 
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hradit v rámci jednotlivých předávacích míst 
(kdy každé předávací místo má svůj 
jednoznačný identifikační kód EAN). 
 
Nevidíme proto důvod, proč ponechávat ve 
vyhlášce o vyúčtování starou terminologii, 
která dnes již fakticky neplatí. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Ano, známe novou úpravu předávacích míst. 
Vytvářeli jsme ji v rámci vyhlášky o 
Pravidlech trhu s elektřinou, a sama o sobě 
není složitá. Složitá je zřejmě ta praktická 
stránka věci, kterou naznačujete, a kvůli které 
musela úprava předávacích míst vzniknout, 
aby došlo k jejich napravení.  
Nicméně, znovu je nutné zopakovat, že 
zákazník je v IS OTE registrován 
prostřednictvím svého OM. I pokud má OM 
více předávacích míst, změna dodavatele 
probíhá na celém OM, odpovědnost za 
odchylku za celé OM má pouze jeden subjekt 
zúčtování.  
Návrh vyhlášky je jak v souladu se zákonem, 
tak vyhláškou o Pravidlech trhu s elektřinou. 
 
A pro úplnost, nikoli nepodstatná záležitost – 
návrh vyhlášky v § 6, 7 a 8 řeší zákazníky na 
hladině nízkého napětí. A vztahuje se tedy na 
zákazníky na hladině nízkého napětí. 
Systematika vyhlášky tedy zabraňuje 
hypotetický modelům o tom, že by tento 
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zákazník mohl mít problém s vyúčtováním 
s více odběrných hladin.    
Pokud je zákazník na hladině vysokého a 
velmi vysokého napětí, úprava vyúčtování je 
v § 9, a na první pohled je zřejmé, že není tak 
konkrétní, a ponechává prostor vhodně vyřešit 
rozmanitosti praxe. 
 

Připomínka k § 6 odst. 2 písm. h), § 7 odst. 2 písm. g), § 10 
odst. 2 písm. h), § 11 odst. 2  
písm. g) a § 12 odst. 2 písm. g) 
Požadujeme upravit ustanovení § 6 odst. 2 písm. h) takto: 
„h) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
sdružených službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování 
za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna 
odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 7 odst. 2 písm. g) takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
dodávce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst 
se celková výše záloh za všechna odběrná místa nebo celková 
výše záloh a rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa 
neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 10 odst. 2 písm. h) takto: 
„h) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 

Neakceptováno 
 
ERÚ z úřední činnosti identifikoval nutnost 
vložení daného ustanovení do části A. 
 
Pokud budou zálohy v souladu s vyhláškou 
rozepsány podle data úhrady a její výše, smysl 
ustanovení, spočívající v možnosti, aby si 
zákazník ověřil řádnost plateb vůči dodavateli, 
bude naplněna.  
 
V souladu s odůvodněním k připomínce 
k rozdělení částí A, B, C faktury 
nesouhlasíme s vypořádáním připomínky. 
 
Přesun informací z části B do části A 
v konečném důsledku nepovede ke 
zjednodušení vyúčtování, ale k pouhému 
přesunu položek mezi jednotlivými částmi. 
Toto dle vypořádání není deklarovaným cílem 
Úřadu, proto žádáme o přesun těchto informací 
do části B. 
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pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
sdružených službách dodávky plynu; v případě vyúčtování za 
více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná 
místa nebo celková výše záloh a rozpis těchto záloh za 
jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník 
výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 11 odst. 2 písm. g) takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
dodávce plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se 
celková výše záloh za všechna odběrná místa nebo celková výše 
záloh a rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa 
neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 12 odst. 2 písm. g) takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu 
distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající 
regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle 
data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy 
sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy; v 
případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše 
záloh za všechna odběrná místa nebo celková výše záloh a 
rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud 
o to zákazník výslovně požádá,“. 
Odůvodnění: Navrhujeme vypuštění textu „a rozpis těchto 
záloh“ z důvodu jeho přesunu do části B vyúčtování (v souladu 
s předchozí připomínkou o zachování stávajícího dělení 
faktury). V části A by měla být jen celková výše zúčtovaných 
záloh a detailní rozpad by (kvůli přehlednosti části A) měl být 
v části B. Připomínka je také nutná proto, aby reflektovala 

Současně upozorňujeme, že se ERÚ ve svém 
návrhu vypořádání vůbec nevyrovnal 
(nezabýval) naším odůvodněním „Připomínka 
je také nutná proto, aby reflektovala 
skutečnost, že zákazníci s více OM platí na 
základě hromadného platebního předpisu, ale 
zúčtování pro jednotlivá OM probíhá v 
různých odečtových cyklech. Vyúčtování by 
pak logicky nekorespondovalo s celkovou výši 
uhrazených záloh.“, které považujeme též za 
klíčové. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Připomínku jsme řádně vypořádali, je nutné 
odkázat na výše uvedené. 
Znovu tedy zopakujeme cíl daného 
ustanovení, kterým je zajištění možnosti, aby 
si zákazník ověřil řádnost plateb vůči 
dodavateli.  
Tento cíl platí i vůči zákazníkům s více OM. 
 
Navíc, pokud se poskytuje vyúčtování pro více 
OM, počká se vždy na poslední OM – tuto 
úpravu jsme doplnili, abychom Vám ulehčili 
praxi. 
A bez ohledu na hromadný platební předpis, 
rozpis záloh by měl sedět na zúčtovací období, 
i v případě více OM – máme za to, že by to měl 
být standard, jinak je to obcházení 
informovanosti zákazníka, nebo by o daném 
měl být zákazník informován dohodou.  
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skutečnost, že zákazníci s více OM platí na základě 
hromadného platebního předpisu, ale zúčtování pro jednotlivá 
OM probíhá v různých odečtových cyklech. Vyúčtování by pak 
logicky nekorespondovalo s celkovou výši uhrazených záloh. 
 
 

Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 6 odst. 2 písm. i) a § 7 odst. 2 písm. h) 
Požadujeme přesunout informace požadované písm. i) odst. 2 § 
6 a písm. h) odst. 2 § 7 do části B vyúčtování: 
„způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která 
upravuje měření elektřiny4),“    
Odůvodnění: Část A by měla obsahovat pouze nejdůležitější 
údaje z fakturace, za účelem co největší přehlednosti pro 
zákazníka (viz obecná připomínka výše). Není zřejmé, proč je 
navržen přesun z části B do části A. Navrhujeme zachování 
původního rozdělení. 
 

Neakceptováno 
 
ERÚ z úřední činnosti identifikoval nutnost 
vložení daného ustanovení do části A. 
 
Je jedním ze základních práv zákazníka, aby 
disponoval informací, jakým způsobem byly 
jeho údaje o spotřebě určeny. 
 
V souladu s odůvodněním k připomínce 
k rozdělení částí A, B, C faktury 
nesouhlasíme s vypořádáním připomínky. 
 
Přesun informací z části B do části A 
v konečném důsledku nepovede ke 
zjednodušení vyúčtování, ale k pouhému 
přesunu položek mezi jednotlivými částmi 
vyúčtování. Toto dle vypořádání není 
deklarovaným cílem Úřadu, proto žádáme o 
přesun těchto informací do části B. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Opakovaně jsme filozofii úprav konkrétně 
odůvodňovali.  
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Znovu, pro úplnost – změna konstrukce 
poskytování dokladu má za cíl zvýšit 
přehlednost, přesun této položky je však 
racionální i při odhlédnutí od této změny, 
protože se jedná o základní údaj, a jako takový 
by měl být v části A, která je označována jako 
základní. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 6 odst. 2 písm. k) 
Požadujeme upravit znění následovně: 
„k) případně datum ukončení smlouvy a datum, kdy dochází ke 
změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo 
ceny sjednána,“. 
Obdobnou úpravu provést také v ustanovení § 7 odst. 2 písm. 
j), § 10 odst. 2 písm. k) a § 11 odst. 2 písm. j). 
Odůvodnění: Navrhujeme ponechat dle textaci směrnice 
2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a 
o změně směrnice 2012/27/EU. V případě smluv na dobu 
neurčitou nelze datum určit. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Směrnice 2019/944 v Příloze I, bodu 1.2. uvádí 
pojem „případně“, a dává tak členskému státu 
možnost zvážit zda tuto náležitost do dokladu 
vyúčtování v rámci transpozice začlenit, s 
ohledem na národní podmínky. 
 
Není tak možné uvažovat o takovém výkladu, 
že by se dané ustanovení mělo transponovat 
včetně „případně“. 
 
Návrh vypořádání ERÚ bereme na vědomí. 

 Připomínka k § 6 odst. 2 písm. m) a § 10 odst. 2 písm. m) Neakceptováno 
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Požadujeme daná písmena „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 „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,“) zcela vypustit, nebo je minimálně 
přesunout do části B vyúčtování.  
Odůvodnění: Příloha č. 1 a č. 2 Vyhlášky navrhuje rozpad 
vyúčtování do jednotlivých období – čímž dělá část A faktury 
nepřehlednou. Za účelem zachování jednoduchého dokladu o 
vyúčtování pro zákazníka navrhujeme tento přehled zcela 
vypustit nebo jej přesunout do části B, jelikož informace v něm 
obsažené se již nacházejí v jiných částech dokladu o 
vyúčtování. 

 

Stávající podoby přílohy, obsaženy ve 
stávající vyhlášce, činí doklad nepřehledný. 
Proto ERÚ přistoupil k účinné úpravě, zásadně 
zvyšující informační hodnotu pro zákazníka. 
 
Příloha obsahuje souhrn pro zákazníka 
stěžejních údajů: 
- spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a 
nízkém tarifu - tento údaj umožní zákazníkovi 
porovnat spotřebu v odběrném místě 
s předchozími zúčtovacími obdobími 
 
- rozpis jednotkové ceny za komoditu - tento 
údaj umožní zákazníkovi porovnat cenu za 
komoditu s nabídkami dalších dodavatelů. 
 
Přehled bude obsahovat cenu za jednotku 
dodané energie účtovanou za zúčtovací 
období, nebo cenu za jednotku dodané energie 
účtovanou za část zúčtovacího období, pokud 
během zúčtovacího období došlo k její změně. 
To znamená, že bude obsahovat i cenu k datu 
posledního dne zúčtovacího období, tedy 
aktuálně „účinnou“ cenu – která umožní 
srovnání s cenami ostatních dodavatelů. 
 
Vyúčtování tak bude oproti současnému stavu 
zřetelněji obsahovat i cenu za komoditu k datu 
konce zúčtovacího období, tedy takovou, která 
umožní porovnání s ceníky jiných dodavatelů. 
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Jedná se tedy o základní údaj, a jako takový 
náleží do části A. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na našem návrhu na úpravu znění k 
§ 6 odst. 2 písm. m) a § 10 odst. 2 písm. m). 
Odkazujeme na naši reakci na návrh 
vypořádání k připomínce č. 1 (k § 4 – 
k rozdělení A, B, C a dále dle výskytu v textu 
vyhlášky), se kterou má tato připomínka 
přímou souvislost. 
 
Dle vypořádání Úřadu jsou všechny nově 
přesunuté informace do části A považovány za 
podstatné, i když se jedná o rozpis cen 
v průběhu roku. V části A je nově obsažena 
řada položek, což povede ke znepřehlednění 
části faktury, která má být považována za 
„základní“. 
 
Pokud je cílem mít de facto všechny položky 
dosavadní části B faktury obsažené v části A 
nebo části C, pak nemusí být část B vytvářena 
vůbec. 
 
Upozorňujeme také na to, že jednotkové ceny 
jsou na faktuře uvedeny již dnes a zákazník tak 
s nimi může pracovat. Argument, že novým 
přehledem se tak zvýší přidaná hodnota 
faktury pro zákazníky, je tak lichý. 
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Vyjádření ERÚ: 
Několikrát bylo transparentně deklarováno, i 
v rámci odůvodnění, i v rámci vypořádání 
VKP  a MPŘ, že filozofií je, aby část A 
(základní) byly uváděny základní údaje, a 
v části B (podrobná) byly tyto údaje 
konkretizovány.  
Návrh vyhlášky i vypořádání připomínek tomu 
odpovídá.   
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 
 

Připomínka k § 6 odst. 3 písm. a) a § 10 odst. 3 písm. c) 
Požadujeme v písmenu a) a písmenu c) vypustit bod 2 bez 
náhrady a odstranit číslování bodu 1. 
Odůvodnění: Informace o platbě za „související službu v 
elektroenergetice“ a za „související služby v plynárenství“ je 
ve vyúčtování navrženo uvádět 3x, což je zcela nadbytečné a 
redundantní. Celková platba, stejně jako zde v části B podle § 
6 odst. 3 písm. a), má být uvedena i v části A podle § 6 odst. 2 
písm. g) a § 10 odst. 2 písm. g) a dále v rozpadu na jednotlivé 
složky v části B podle § 6 odst. 3 písm. b) a § 10 odst. 3 písm. 
d). Proto navrhujeme uvádět v celém vyúčtování sumární 
platbu za komoditu a za související službu pouze jednou (nyní 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
V modelovém příkladu je v části A „rozpis 
plateb“ v daném členění. V části B pak „rozpis 
plateb a cen“, navíc ještě v případném členění 
podle změn, a s rozpadem podle § 6 odst. 3 
písm. b). Při respektování smyslu části A 
(základní), a části B (podrobná), kdy navíc 
zákazník si může dobrovolně vybrat rozsah 
pouze podle části A, je smysl daného členění 
zřejmý. 
Pro ustanovení § 10 platí obdobně. 
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navrženo v části A) a dále u každé z těchto plateb potom jejich 
detailní rozpad v části B, což by řešil § 6 odst. 3 písm. a) a § 10 
odst. 3 písm. c) po námi navrhované úpravě v případě plateb za 
silovou elektřinu a dodávku plynu a § 6 odst. 3 písm. b) a 10 
odst. 3 písm. d) v případě plateb související služby. 

Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky. 
 
Odkazujeme na naši reakci na návrh 
vypořádání k připomínce č. 1 (k § 4 – 
k rozdělení A, B, C a dále dle výskytu v textu 
vyhlášky), se kterou má tato připomínka 
přímou souvislost. 
 
Rovněž odkazujeme na naši reakci. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 6 odst. 5, a obdobně k § 7 odst. 5 a § 9 odst. 
7 
Požadujeme zpřesnit, co je myšleno pod „zveřejňováním 
uplatněných záruk původu“. Také požadujeme objasnit, jestli 
se požadavek týká jenom sdružených smluv. A v neposlední 
řadě požadujeme objasnit, zda uvádění informací podle § 6 
odst. 4 písm. a) se vztahuje pouze na obchodníka, který 
nakupuje nebo prodává záruky původu. 
Odůvodnění: Z navrhovaného textu není zřejmé, jestli má být 
na faktuře uváděn jenom palivový mix daného dodavatele (v 
němž již budou započítány záruky původu), nebo jestli má být 
na faktuře uvedena pouze informace o uplatněných zárukách 

Vysvětleno 
 
Dané ustanovení je již nyní účinné, na základě 
vyhlášky č. 70/2016 Sb. Návrh vyhlášky ho 
beze změny přebírá (jako náležitost 
vyúčtování ho nyní výslovně požaduje i 
směrnice 2019/944. ERÚ proto 
nepředpokládá, a ani nepožaduje, změnu 
v jeho aplikaci a zavedené praxi. 
 
Z konstrukce současné vyhlášky č. 70/2016 
Sb., jakož i návrhu vyhlášky, vyplývá, že daná 
náležitost má být součástí dokladu o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 75 z 181 
 

původu, nebo jestli má být informace oddělená od palivového 
mixu dodavatele.  
Také není zřejmé, jestli povinnost platí pouze pro sdružené 
smlouvy (a neaplikovala by se na čistě dodávkové smlouvy) – 
nejasnost vyplývá z odkazu na odst. 4 stejného paragrafu. 
Text odstavce 5 („… 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) …“) zní tak, že povinnost uvádění informací 
podle § 6 odst. 4 písm. a) se vztahuje pouze na obchodníka, 
který nakupuje nebo prodává záruky původu a na ostatní 
obchodníky dodávající elektřinu konečnému zákazníkovi ne. 

vyúčtování jak v případě sdružené smlouvy (§ 
6), tak v případě smlouvy o dodávce (§ 7). 
Aplikuje se i v případě vyúčtování 
poskytované zákazníkovi, jehož odběrné 
elektrické zařízení je připojeno do sítě 
vysokého nebo velmi vysokého napětí (§ 9). 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání, 
protože vysvětlení ERÚ pokrývá pouze část 
námi položených dotazů. 
 
ERÚ odpovídá na náš dotaz ke sdruženým 
smlouvám, za což děkujeme. 
Již ale vůbec nereaguje na náš dotaz „A 
v neposlední řadě požadujeme objasnit, zda 
uvádění informací podle § 6 odst. 4 písm. a) se 
vztahuje pouze na obchodníka, který nakupuje 
nebo prodává záruky původu.“.  
Dovolujeme si požádat o doplnění reakce ERÚ 
na uvedený dotaz. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 8 a příloze 3 
Požadujeme vložit do § 8 nový odst. 5 následujícího znění: 

Neakceptováno, vysvětleno 
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„(5) V případě vyúčtování za více odběrných míst doklad o 
vyúčtování dále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy č. 
3 k této vyhlášce, pokud se tak zákazník s osobou, která 
poskytuje vyúčtování, dohodne.“. 
Odůvodnění: Cílem úpravy je sjednocení přístupu pro všechny 
napěťové hladiny a sjednocení chápání textace pro hladiny nn 
a vn, vvn, a to ve vazbě na obsah Důvodové zprávy a uvedení 
informace v § 9 odst. 8. V samotné příloze č. 3 není 
specifikováno, pro jakou hladinu je příloha určena. 
V § 9, který se týká pouze hladiny vn, vvn je uvedeno: „(8) V 
případě vyúčtování za více odběrných míst doklad o vyúčtování 
dále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy č. 3 k této 
vyhlášce, pokud se tak zákazník s osobou, která poskytuje 
vyúčtování, dohodne.“.  
Ale v § 8, který se týká hladiny nn, již nikde obdobná informace 
jako v § 9 zmíněná není. Informace je uvedena až v Důvodové 
zprávě, což však nepovažujeme za legislativně správné: 
„K příloze č. 3 
Jedná se o vyhláškou nově zavedený přehled. Příloha č. 3 se 
vztahuje k dokladu o vyúčtování (nejen pro zákazníky na 
hladině nízkého napětí) v elektroenergetice. Cílem přehledu je 
zjednodušení dispozice s klíčovými údaji v případě, kdy doklad 
o vyúčtování obsahuje vyúčtování více odběrných míst 
současně.“. 
Navrhujeme, aby bylo uvedeno přímo v paragrafovém znění 
vyhlášky v § 8. 

Ustanovení § 8 se vztahuje (na rozdíl od § 6, 7 
a 9) pouze na vyúčtování služby distribuční 
soustavy. 
Absence odkazu na přílohu č. 3 je tak 
záměrem. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na našem návrhu na doplnění 
odstavce 5 do § 8. 
 
Požadujeme upřesnit vysvětlení s ohledem na 
odůvodnění, že absence odkazu na Přílohu č. 3 
je u § 8 záměrem, protože jde o ustanovení pro 
vyúčtování služby distribuční soustavy. 
 
U § 9 jde mj. rovněž o vyúčtování služby 
distribuční soustavy (avšak na hladině vn, 
vvn). Vztahuje se tedy v § 9 odkaz na Přílohu 
č. 3 i na vyúčtování služby distribuční 
soustavy? 
 
Z důvodové zprávy: 
„Příloha č. 3 se vztahuje k dokladu o 
vyúčtování (nejen pro zákazníky na hladině 
nízkého napětí) v elektroenergetice.“ 
 
§ 8  
Náležitosti dokladu o vyúčtování služby 
distribuční soustavy v elektroenergetice 
poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné 
elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého 
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napětí  
§ 9  
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky 
elektřiny, dokladu o vyúčtování dodávky 
elektřiny a související služby v 
elektroenergetice a dokladu o vyúčtování 
související služby v elektroenergetice 
poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné 
elektrické zařízení je připojeno do sítě 
vysokého nebo velmi vysokého napětí 
 
Z Důvodové zprávy vyplývá, že je určena i pro 
zákazníky na hladině nn a zároveň Důvodová 
zpráva u Přílohy č. 3 neřeší, zda jde o 
vyúčtování dodávky nebo distribuce. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Vaše intenzivní reakce je vyhroceně postavena 
pouze na chybném výskytu jedné věty 
v odůvodnění, která byla na základě Vaší 
připomínky opravena, a za kterou Vám 
děkujeme.  
Nicméně Vám na otázky od počátku odpovídá 
sama struktura a systematika návrhu vyhlášky.  
U separátní distribuce (§ 8) není předkládání 
tabulky č. 3 nutností, když zákazník ji dostane 
v rámci vyúčtování dodávky (§ 7).   
Aby se úprava dotýkala všech zákazníků pro 
zákazníky na hladině nízkého napětí, platí tato 
povinnosti i pro sdružené smlouvy (§ 6). 
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Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 8 odst. 2 písm. g) 
Požadujeme nově doplněný dovětek o možnosti zákazníků 
požádat o neuvádění rozpisu záloh ve vyúčtování odstranit a 
upravit předmětné ustanovení takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu 
distribuční soustavy  
v elektroenergetice za zúčtovací období a rozpis těchto záloh 
podle data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit 
zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční 
soustavy; 
 v případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše 
celkovou výši záloh za všechna odběrná místa nebo celková 
výše záloh a rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa 
neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Odůvodnění: Navrhujeme vypuštění textu „a rozpis těchto 
záloh“ z důvodu jeho přesunu do části B vyúčtování (v souladu 
s připomínkou o zachování stávajícího dělení faktury, viz 
výše). V části A by měla být jen celková výše zúčtovaných 
záloh a detailní rozpad by (kvůli přehlednosti části A) měl být 
v části B. Připomínka je také nutná proto aby reflektovala 
skutečnost, že zákazníci s více OM platí na základě 
hromadného platebního předpisu, ale zúčtování pro jednotlivá 

Akceptováno částečně 
 
Pokud budou zálohy v souladu s vyhláškou 
rozepsány podle data úhrady a její výše, smysl 
ustanovení, spočívající v možnosti, aby si 
zákazník ověřil řádnost plateb uskutečněných 
vůči dodavateli, bude naplněna. To je hlavním 
smyslem rozpisu záloh pro zákazníka.  
Z návrhu vyhlášky, aby nedocházelo k Vámi 
namítanému ztížení v praxi, bude odstraněno 
ustanovení, které umožňuje, aby pokud 
zákazník v dané informaci smysl nespatřuje, 
mohl požádat o neuvádění. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na našem návrhu na úpravu znění k 
§ 8 odst. 2 písm. g). 
 
Z vysvětlení ERÚ, jak byla naše připomínka 
vypořádána částečně a přiloženého 
upraveného návrhu znění vyhlášky, není jasné, 
jak ERÚ s naší připomínkou naložil a proč. 
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OM probíhá v různých odečtových cyklech. Vyúčtování by pak 
logicky nekorespondovalo s celkovou výši uhrazených záloh 
Tento paragraf se týká fakturace u zákazníků se samostatnou 
smlouvou na distribuci, a to  
na hladině nn. Jedná se o minimální počet zákazníků se 
samostatnou smlouvou na distribuci na hladině nn, z nichž se 
v naprosté většině jedná o MOP (řetězce, města, obce…) a pro 
takové subjekty nebude mít doklad o vyúčtování bez těchto 
údajů patřičnou vypovídací hodnotu. Jedná se o zákazníky 
znalé problematiky.  
Faktura za distribuci je značně specifická. Výše uvedené 
subjekty potřebují jednotnost zpracování. Konstrukce DÚF se 
pro tyto účely jeví jako konstrukce s nejvyšší vypovídající 
hodnotou, mj. poskytuje subjektům informace, zda se jedná o 
hlavní nebo záložní napájení, na jaké napěťové hladině apod. 
Bez informace o uhrazených zálohách nemůže zákazník 
zkontrolovat výpočet faktury. 
V případě odmítnutí této části faktury by pak byla faktura ruční 
práce. Toto je nezbytné mít nastaveno v IT systémech pevně a 
bez proměnných. 

Oceňujeme úpravu v poslední větě odstavce, 
nicméně v souladu s předchozími 
připomínkami požadujeme přesun pojmu 
„rozpis těchto záloh“ do části B vyúčtování a 
také úpravu zbytku odstavce, který je 
s poslední větou logicky provázán. 
 
Jak bylo zmíněno výše, přesun informací z 
části B do části A v konečném důsledku 
nepovede ke zjednodušení vyúčtování, ale k 
pouhému přesunu položek. Toto dle 
vypořádání není deklarovaným cílem Úřadu, 
proto žádáme o přesun těchto informací do 
části B.  
 
 
Vyjádření ERÚ: 
Několikrát bylo transparentně deklarováno, i 
v rámci odůvodnění, i v rámci vypořádání 
VKP  a MPŘ, že filozofií je, aby část A 
(základní) byly uváděny základní údaje, a 
v části B (podrobná) byly tyto údaje 
konkretizovány.  
Návrh vyhlášky i vypořádání připomínek tomu 
odpovídá.   
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
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skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 12 odst. 1, 2 a 3 
Požadujeme u specifického vyúčtování služby distribuční 
soustavy nepřesouvat položky vyúčtování mezi částí A a B a 
část B (§12, odst. 3 - vzhledem ke svému minimálnímu rozsahu 
a významu položek) ponechat jako součást vyúčtování bez 
nutnosti dálkového připojení zákazníka. Požadujeme ponechat 
původní členění položek vyúčtování do částí A, B a C dle platné 
právní úpravy vyhlášky č. 70/2016 Sb. 
Odůvodnění: Přeskupení údajů dle nového návrhu nepřispěje 
ke zvýšení přehlednosti dokladu, ani k jeho zkrácení, protože 
údaje z části B dle nového návrhu nemají výrazný rozsah, aby 
jejich vypuštěním došlo k podstatnému zkrácení vyúčtování.   

Neakceptováno 
 
Členění respektuje základní logiku – základní 
údaje v části A, které jsou podrobně rozvedeny 
v části B. Není to tedy o počtu náležitostí ve 
vyhlášce, ale obsahu samotného dokladu o 
vyúčtování. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky. 
 
V souladu s odůvodněním připomínek 
k rozdělení částí A, B, C faktury (viz výše) 
požadujeme zachovat stávající podobu 
vyúčtování. 
 
Vyjádření ERÚ: 
V souladu s návrhem vyhlášky, odůvodněním 
k vyhlášce, a vypořádání připomínek na všech 
úrovních legislativního procesu setrváváme na 
našem návrhu vypořádání. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování.  
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Připomínka k § 12 a příloze 4 
Požadujeme vložit do § 12 nový odst. 5 následujícího znění: 
„(5) V případě vyúčtování za více odběrných míst doklad o 
vyúčtování dále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy č. 
4 k této vyhlášce, pokud se tak zákazník s osobou, která 
poskytuje vyúčtování, dohodne.“. 
Odůvodnění: Cílem úpravy je sjednocení přístupu pro všechny 
kategorie zákazníků a sjednocení chápání textace pro hladiny 
tyto kategorie, a to ve vazbě na obsah Důvodové zprávy a 
uvedení informace v § 13 odst. 6. V samotné příloze č. 4 není 
specifikováno, pro jakou kategorii je příloha určena. 
V § 13, který se týká pouze kategorie střední odběratel nebo 
kategorie velkoodběratel je uvedeno: „(6) V případě 
vyúčtování za více odběrných míst doklad o vyúčtování dále 
obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, 
pokud se tak zákazník s osobou, která poskytuje vyúčtování, 
dohodne.“.  
Ale v § 12, který se týká kategorie domácnost nebo kategorie 
maloodběratel, již nikde obdobná informace jako v § 13 
zmíněná není. Informace je uvedena až v Důvodové zprávě, 
což však nepovažujeme za legislativně správné: 
„K příloze č. 4 
Jedná se o vyhláškou nově zavedený přehled. Příloha č. 4 se 
vztahuje k dokladu o vyúčtování (nejen pro zákazníky na 
hladině nízkého napětí) v plynárenství. Cílem přehledu je 
zjednodušení dispozice s klíčovými údaji v případě, kdy doklad 
o vyúčtování obsahuje vyúčtování více odběrných míst 
současně.“ 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 12 se vztahuje (na rozdíl od § 6, 
7 a 9) pouze na vyúčtování služby distribuční 
soustavy. 
Absence odkazu na přílohu č. 4 je tak 
záměrem. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání a 
trváme na našem návrhu na doplnění 
odstavce 5 do § 12. 
 
ERÚ ve svém odůvodnění uvádí „Absence 
odkazu na přílohu č. 4 je tak záměrem.“. Již 
však ale neuvádí, proč má takový záměr. HK 
je názoru, že i v případě samostatné smlouvy o 
distribuci jsou údaje posle přílohy č. 4 pro 
zákazníka relevantní. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 
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Navrhujeme proto, aby bylo uvedeno přímo v paragrafovém 
znění vyhlášky v § 12. 
Navíc ještě v důvodové zprávě k příloze č. 4 je v závorce 
chybně uvedeno „nejen pro zákazníky na hladině nízkého 
napětí“, protože se tato příloha netýká elektřiny, ale 
plynárenství. Tento nedostatek je nezbytné opravit, aby 
případný text závorky, pokud je vůbec nezbytný, odpovídal 
terminologii plynárenství a ne elektroenergetiky. 

Připomínka k § 14 odst. 1 písm. i) 
Požadujeme vypustit následující slova z ustanovení: 
„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.“. 

Odůvodnění: Požadavek pokládáme za nadbytečný. 
Zákazníky tepláren nejsou zpravidla domácnosti (fyzické 
osoby), ale společenství vlastníků jednotek, pro které 
není zadání příkazu k úhradě problém. Nevidíme důvod, 
proč tímto způsobem faktury komplikovat. Ustanovení je 
navíc nejasné, když není zřejmé, jak interpretovat slova 
„pokud je to podle dohodnutého způsobu úhrady možné“. 

Neakceptováno 
 
Platební grafický kód je v dnešní době téměř 
standardem, není možné zákazníky/odběratele 
v teplárenství vyloučit jen na základě představ 
o jejich právní pozici či formě, obzvláště 
v kontextu ostatních zákazníků v energetice. 
„Pokud je to podle dohodnutého způsobu 
úhrad možné“ je racionalizací daného 
ustanovení pro praxi dodavatele, aby se 
například platební forma „inkasa“ nemusela 
absurdně formalistickým způsobem 
projevovat na dokladu o vyúčtování.   
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání. 
 
Předně nebylo nijak vysvětleno, v čem pro 
zákazníky tepláren spočívá přidaná hodnota 
grafického kódu. Je potřeba brát na zřetel, že 
řada tepláren jsou malé společnosti, pro které 
je takový požadavek obtížně realizovatelný, 
protože nemají sofistikované fakturační 
systémy. Pokud má být povinně investováno 
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do plnění nějakého požadavku, měl by ERÚ 
jasně dokladovat jeho nezbytnost nebo alespoň 
jasnou přidanou hodnotu pro zákazníky. 
 
ERÚ – Akceptováno. 
 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme vypustit bez náhrady ustanovení § 14 odst. 2 písm. 
b).  
Odůvodnění: Podrobná část dokladu o vyúčtování nemusí 
zákazníkovi sdělovat informace o „způsobu stanovení množství 
dodaného tepla v případě poruchy nebo výměny měřícího 
zařízení či pravidelném ověřování“, resp. taková informace 
nemá s vyúčtováním dodávek tepelné energie žádnou 
souvislost. 
Navíc „celkové množství dodané tepelné energie“ je již 
uvedeno v odstavci 1 (základní část dokladu), takže zde 
v podrobné části dokladu je zcela redundantní. 

Neakceptováno 
 
Jedná se o množství dodané pouze a právě 
v případě poruchy nebo výměny měřicího 
zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování. 
Tím se daná náležitost odlišuje od „množství 
dodané tepelné energie“ v odstavci 1. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání. 
Sice rozumíme vysvětlení, kterým ERÚ uvádí, 
jaký je rozdíl hodnot podle § 14 odst. 1 písm. 
f) a podle § 14 odst. 2 písm. b), ale text 
vyhlášky tomuto výkladu vůbec neodpovídá. 
Obě ustanovení začínají textem „celkové 
množství dodané tepelné energie za zúčtovací 
období“. 
 
Má-li platit výklad, který ERÚ výše uvádí, 
požadujeme text § 14 odst. 2 písm. b) uvést 
následovně „celkové množství dodané tepelné 
energie za zúčtovací období v případě 
poruchy nebo výměny měřicího zařízení nebo 
při jeho pravidelném ověřování včetně 
uvedení postupu jeho zjištění“, nebo nějak 
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obdobně, ale tak, aby bylo naprosto zřejmé, co 
se tímto ustanovením skutečně myslí. 
 
Možná se jedná o vzájemné nepochopení naší 
připomínky. 
 
Ve smlouvě se zákazníkem je uveden způsob 
výpočtu dodaného tepla v případě poruchy 
nebo výměny měřicího zařízení nebo při jeho 
pravidelném ověřování, kdy je možné uplatnit 
jeden z více jasně stanovených způsobů 
dopočtu podle konkrétní situace daného 
zákazníka (typicky např. podružné měření 
odběratele, dopočet dle srovnatelného období 
s korekcí na denostupně, dopočet dle 
srovnatelného odběrného místa za srovnatelné 
období nebo dohodou dodavatele a 
odběratele). Ve vyúčtování je pak uvedeno, 
jaké množství dodané energie bylo stanoveno 
v případě výměny měřicího zařízení nebo při 
jeho pravidelném ověřování. 
 
Dodatečné uvedení na faktuře konkrétního 
popisu způsobu pro daný případ stanovení 
náhradní hodnoty by znamenal významný 
zásah do zpracování vyúčtování bez faktické 
přidané hodnoty pro zákazníka, neboť způsob 
dopočtu je již stanoven ve smlouvě.  
 
Zákazníkovi je pak samozřejmě v případě jeho 
dotazu podrobně popsán konkrétní postup v 
jeho případě. 
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Vyjádření ERÚ: 
Náležitost „celkové množství dodané tepelné 
energie za zúčtovací období včetně uvedení 
postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo 
výměny měřicího zařízení,“ jste požadovali 
přeformulovat (zpřesnit význam), a v tomto 
ohledu využíváme Vámi navrhované znění – 
věcně se tedy pravidlo nemění, ovšem pokud 
je tato formulace pro Vás transparentnější, rádi 
Vaší připomínce vyhovíme „celkové množství 
dodané tepelné energie za zúčtovací období v 
případě poruchy nebo výměny měřicího 
zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování 
včetně uvedení postupu jeho zjištění“. 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. d) 
Požadujeme vypustit ustanovení § 14 odst. 2 písm. d), podle 
kterého by měla být na vyúčtování uváděna „výše nákladů na 
palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na 
množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh“ bez náhrady.  
Odůvodnění: Navrhované ustanovení zařazuje mezi náležitosti 
vyúčtování nákladovou položku na pořízení paliva nebo nákup 
tepelné energie, což nemá s vyúčtováním dodávek tepelné 
energie žádnou souvislost. Do důsledku je navrhované 
ustanovení nelogické a hraničí s právem dodavatele chránit 
obchodní tajemství. Je na dodavateli, za jakou cenu je schopen 
na trhu pořídit palivo na výrobu tepelné energie, a není žádný 
důvod, aby právě tuto jednu nákladovou položku dodavatel 
sděloval zákazníkovi, a tím pádem ji také zpřístupňoval dalším 
subjektům na trhu. Pokud by měl zákazník pochybnost o 
oprávněnosti nákladu na nákup paliva (stejně jako jakýchkoliv 

Neakceptováno 
 
Předně platí, že daná náležitost dokladu 
vyúčtování je odběratelům poskytována již 
dnes, a návrh vyhlášky tak nezakládá prostor 
pro nové aplikační nedostatky, a z úřední 
činnosti neevidujeme vyjádření dodavatelů 
k nejasnosti ustanovení. 
 
Nadále považujeme za vhodné tuto náležitost 
v dokladu o vyúčtování obsáhnout – protože 
náklady na palivo nebo nakoupenou tepelnou 
energii tvoří ve většině případu podstatnou 
část ceny tepelné energie a zákazník byl pro 
potřeby porovnání tohoto nákladu 
transparentně informován.  
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jiných nákladových položek), může se s podnětem obrátit na 
ERÚ jako na cenový kontrolní orgán pro oblast teplárenství. 
Položka je navíc pro zákazníky matoucí, když vyvolává dojem, 
že rozdíl mezi náklady na nákup paliva a cenou tepla tvoří 
marži dodavatele tepla. To nahrává různým spekulantům, kteří 
nabízejí vybudování alternativního zdroje tepla a tvrdí, že 
dodávku tepla zajistí právě za proměnné náklady výroby tepla 
ze zemního plynu nebo náklady na nákup elektřiny pro provoz 
tepelného čerpadla. Energetický regulační úřad tak tyto nekalé 
aktivity svou vyhláškou nepřímo podporuje. V neposlední řadě 
položka dále zatěžuje už tak značně objemné vyúčtování, které 
je dále na základě požadavků směrnice 2012/27/EU 
rozšiřováno. Je tedy na místě tento zbytečný požadavek, který 
z legislativy EU nevyplývá, vypustit. 

Nesouhlasíme s návrhem vypořádání. 
 
Požadavek je obsažen ve stávající vyhlášce, to 
však neznamená, že je efektivní a má pro 
zákazníky přidanou hodnotu. Z naší strany 
nebyla namítána nejasnost ustanovení ve 
smyslu, že by dodavatel nevěděl, co na fakturu 
uvést. Bylo namítáno, že údaj je matoucí pro 
zákazníky, protože vzniká dojem, že rozdíl 
mezi náklady na palivo a cenou tepla je marže 
dodavatele tepla. Dále bylo namítáno, že 
tohoto matení zneužívají nekalí soutěžitelé na 
trhu k vytváření svých nabídek, kde opět uvádí 
pouze náklady na palivo/elektřinu a tvrdí, že to 
je jejich konečná cena tepla (zatímco investice 
je hrazena z fondu oprav) a na rozdíl od 
teplárny tam nemají ten zisk, za který označují 
právě rozdíl mezi náklady na palivo a cenou 
tepla. 
 
 Domníváme se, že ERÚ na tyto argumenty 
dostatečně nereagoval a nepředložil ani 
přesvědčivé argumenty, proč by daná položka 
měla na faktuře figurovat. Je jistě pravdou, že 
náklady na palivo nebo nakoupenou tepelnou 
energii tvoří ve většině případů podstatnou 
část ceny tepelné energie, ovšem totéž platí i 
pro řadu dalších nákladových položek, 
například odpisy a další. Samotná podstatnost 
položky pro výslednou cenu tepla tedy zjevně 
důvodem není. 
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Dále ERÚ uvádí, že chce aby „zákazník byl 
pro potřeby porovnání tohoto nákladu 
transparentně informován“. Není ale vůbec 
jasné, s čím by zákazník měl tento náklad 
porovnávat. Pokud by například chtěl 
porovnávat náklady na vlastní výrobu tepla 
s náklady na jeho dodávku z teplárny, pak by 
měl vycházet z celkových nákladů, nikoliv 
pouze z nákladů na palivo. Pokud by chtěl 
porovnávat např. teplárny v regionu a zjišťovat 
obvyklou cenu tepla, tak opět bude logicky 
porovnávat celkovou cenu tepla, a ne pouze 
náklady na palivo. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Akceptováno 
Odstraněno bez náhrady. 
 

 Připomínka k § 14 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme v textu Vyhlášky vyjasnit, resp. přeformulovat 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. e) tak, aby byl zřejmý jeho obsah.  
Odůvodnění: Přetrvávají nejasnosti, co je pod danými pojmy 
myšleno (o jaké údaje se má jednat apod.) a zejména pak, jakým 
způsobem má být daný požadavek implementován v praxi. 
Požadujeme proto objasnění významu daného textu nebo 
zrušení této části, která se zdá být nadbytečná. Bez jasného 
vysvětlení navíc dodavatelé nejsou schopni požadavek řádně 
implementovat do svých systémů. 

Neakceptováno 
 
Předně, dané ustanovení je již součástí 
stávající praxe zavedené již vyhláškou z roku 
2016. Návrh vyhlášky tak nezakládá prostor 
pro nové aplikační nedostatky, a z úřední 
činnosti neevidujeme vyjádření dodavatelů 
k nejasnosti ustanovení. 
 
Pokud je prostřednictvím vyúčtování 
uplatňována po zákazníkovi/odběrateli cena, je 
základním právem zákazníka/odběratele, aby 
znal její obsah – a pokud je možné podle 
sjednané cenové doložky cenu dodatečně 
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upravovat, odpovídá tomuto právu právo 
obdržet veškeré údaje o způsobu výpočtu ceny 
umožňující zákazníkovi/odběrateli si tuto cenu 
ověřit. 
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. f) 
Požadujeme v § 14 odst. 2) písm. f) sloučit s písm. g) v odst. 1. 
Odůvodnění: Písmeno f) v odst. 2 je do značné míry duplicitní 
s písm. g) v odstavci 1, nabízí se proto obě písmena sloučit 
v jedno. 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. g) 
Požadujeme nahradit slova „odběrateli tepelné energie“ 
slovem „zákazníkovi“. 
Odůvodnění: Požadavek přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU se 
vztahuje směrnice 2012/27/EU se vztahuje na konečného 
uživatele, což je subjekt, který používá teplo pro svojí 
konečnou spotřebu. Nejedná se tedy o distributora. S ohledem 
na definice v energetickém zákonu je proto potřeba místo 
pojmu „odběratel tepelné energie“, který zahrnuje také 
distributora používat pojem „zákazník“. V případě distributora 
je navíc nesmyslné srovnávat dodávku tepla pro vytápění, 
protože tento údaj není k dispozici, navíc distributor není 
schopen spotřebu tepla svých zákazníků ovlivnit. 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. i) 
Požadujeme v § 14 odst. 2 písm. i) vypustit bez náhrady a jako 
transpoziční podtrhnout písm. g) v odst. 1. 

Akceptováno částečně. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno ve 
spolupráci s Ministerstvem financí. 
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Odůvodnění: Požadavek přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU, 
aby ve vyúčtování byl obsažen popis jednotlivých 
uplatňovaných daní, poplatků a sazeb, je podle našeho názoru 
naplněn již ustanovením § 14 odst. 1 písm. g). Podle českého 
právního řádu je teplo předmětem pouze daně z přidané 
hodnoty a žádné další poplatky ani sazby se na něj neuplatňují. 
Je tedy nadbytečné položku i) uvádět, protože jejím obsahem 
může být pouze uvedení informace o DPH, což bude 
vyúčtování jen zbytečně prodlužovat, aniž by byla zákazníkovi 
poskytnuta jakákoliv nová informace oproti informaci již 
poskytnuté podle § 14 odst. 1 písm. g). Pokud bude položka 
zachována, navrhujeme ji alespoň přeformulovat tak, aby 
dávala smysl. 

Písm. i) se použije právě jen tehdy, když je 
další daň či poplatek po zákazníkovi/odběrateli 
uplatňována v rámci ceny. 
 
Zákazník/odběratel musí mít právo (a to nejen 
v energetice) být informován o celkové ceně 
poskytované služby včetně všech daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých 
plnění placených prostřednictvím podnikatele. 
 
Pokud bude v ceně obsažena pouze DPH, daná 
náležitost pak není na dokladu o vyúčtování 
povinná – její znění je v tomto ohledu záměrně 
fakultativní. Informaci o DPH je již poskytnuta 
podle § 14 odst. 1 písm. g) návrhu vyhlášky 
(„g) výši celkové fakturované částky za 
dodávku tepelné energie za zúčtovací období 
bez daně z přidané hodnoty a s touto daní“). 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání. 
 
Souhlasíme s tím, že by položka mohla být 
fakultativní, pak by to ovšem z jejího znění 
mělo být zřejmé. Dále by mělo být zřejmé, co 
tato položka obsahuje. Pokud správně 
rozumíme záměru Úřadu, bylo by vhodné dané 
ustanovení přeformulovat tak, aby bylo 
zřejmé, že pokud se neuplatňují jiné daně než 
DPH, nemusí být položka na vyúčtování 
uvedena vůbec. 
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Teplárny totiž platí například daň ze zemního 
plynu, poplatky za znečišťování ovzduší nebo 
kupují povolenky na emise skleníkových 
plynů. Považujeme za nesmyslné tyto položky 
uvádět na faktuře a domníváme se, že ani 
evropská legislativa nic takového nepožaduje 
(a že to ani není záměrem Úřadu).  
Předmětem měly být pouze daně a poplatky, 
které se nějakým způsobem připočítávají 
k ceně tepelné energie a to je v ČR pouze 
DPH. Samozřejmě situace se v různých 
členských zemích EU liší a směrnice musí být 
obecná.  
 
Vyjádření ERÚ: 
K náležitosti „popis jednotlivých daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 
zahrnutých v ceně tepelné energie.“ (což je 
znění odsouhlasené s Ministerstvem financí 
ČR) doplňujeme odůvodnění, když v tomto 
ohledu nadále platí, co bylo z naší strany 
opakovaně komunikováno, a tedy že: 

- 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 
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písm. b) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
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“). 
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- Pokud žádná taková daň, poplatek 
či jiné obdobné plnění zahrnuta 
v ceně není, není nutné danou 
náležitost na dokladu o vyúčtování 
uvádět.  

Připomínka k § 14 odst. 3 písm. b) 
Požadujeme upravit znění následovně: 
„b) právech odběratele tepelné energie zákazníka, vznikne-li 
mezi odběratelem zákazníkem a dodavatelem tepelné energie 
spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího 
vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů,“. 
Odůvodnění: Požadavek přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU se 
vztahuje směrnice 2012/27/EU se vztahuje na konečného 
uživatele, což je subjekt, který používá teplo pro svojí 
konečnou spotřebu. Nejedná se tedy o distributora. S ohledem 
na definice v energetickém zákonu je proto potřeba místo 
pojmu „odběratel tepelné energie“, který zahrnuje také 
distributora používat pojem „zákazník“. V případě distributora 
je navíc nesmyslné srovnávat dodávku tepla pro vytápění, 
protože tento údaj není k dispozici, navíc distributor není 
schopen spotřebu tepla svých zákazníků ovlivnit. 

Akceptováno 
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 

Připomínka k § 15 odst. 1 a obdobně k § 15 odst. 2, 4 a 5, § 
16 odst. 1, 2, 4 a 5 
Požadujeme ve Vyhlášce respektovat stávající lhůty dané 
Zákonem č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty), 
dle kterého je dodavatel povinen vystavit daňový doklad do 15 
dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň. V tomto 
smyslu navrhujeme následující úpravy v § 15 a 16: 
 

Akceptováno částečně 
 
Připomínce nedostatku úpravy „pro počkání 
při více OM“ není možné vyhovět, neboť ji 
vyhovuje již původní text, když tato úprava je 
ve vyhlášce upravena. 
 
A jako vnitřně rozporné je nutné vnímat 
smíchávání spotřeby odběrného místa 
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„§ 15 
(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 uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování 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 uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování dodávek 
elektřiny provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy 
podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou6) pro 
poslední z těchto odběrných míst. 
(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 uskutečnění zdanitelného plnění 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 řádné 
vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to 
do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění odečtu z 
měřicího zařízení podle vyhlášky upravující měření elektřiny4) 
z posledního pro poslední z těchto odběrných míst. 
(4) Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny provede 
bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne 

s dodávkou elektřiny do soustavy. Je znovu 
nutné zdůraznit, že předmětem vyhlášky je 
vyúčtování odběru odběrného místa 
zákazníka. 
 
Prosíme o vyjasnění vypořádání 
připomínky. 
 
Děkujeme za zohlednění připomínky 
v upraveném textu vyhlášky, se kterým plně 
souhlasíme. Nicméně rádi prodiskutujeme 
samotné vypořádání, které nám není zřejmé, 
zejména část k smíchávání spotřeby a 
dodávky. 
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uskutečnění zdanitelného plnění 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 ke uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování dodávek 
elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s 
elektřinou6). 
(5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně 
mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky 
upravující měření elektřiny4), pokud zákazník ukončil odběr 
elektřiny v odběrném místě nebo změnil obchodníka s 
elektřinou.  
§ 16 
(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 uskutečnění 
zdanitelného plnění 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 uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování dodávek 
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plynu provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy 
podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem7) pro 
poslední z těchto odběrných míst. 
(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 uskutečnění zdanitelného plnění 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 uskutečnění zdanitelného plnění odečtu z 
měřicího zařízení podle vyhlášky upravující měření plynu5) z 
posledního pro poslední z těchto odběrných míst. 
(4) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede bezplatně 
mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění 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 uskutečnění zdanitelného plnění předání údajů pro 
vyúčtování dodávek plynu podle vyhlášky upravující pravidla 
trhu s plynem7). 
(5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně 
mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky 
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upravující měření plynu5), pokud zákazník ukončil odběr plynu 
elektřiny v odběrném místě nebo změnil obchodníka plynu s 
elektřinou.“. 
Odůvodnění: Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, což je v případě dodávky energií dnem 
„dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě zjištění skutečné 
spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, 
odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při 
přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci 
elektřiny“ (§ 21 odst. 4 písm. b) zákona o DPH. 
Nově zakotvené ustanovení v § 15 odst. 1, § 15 odst. 2, § 15 
odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 1, § 16 odst. 2, § 16 odst. 4 a § 
16 odst. 5 vnímáme jako neodůvodněné zpřísnění oproti 
stávajícím funkčním právním předpisům, když zužuje 
uskutečnění zdanitelného plnění pouze na den odečtu, navíc 
toto zpřísnění povede k znevýhodnění některých zákazníků, na 
což byl ERÚ v rámci konzultačního procesu opakovaně 
upozorněn. 
 Konkrétně někteří zákazníci s více OM (i u různých 
distributorů) chtějí jednou souhrnnou fakturu, a tedy musí 
existovat možnost, aby v případě zájmu obou smluvních stran, 
nebyla povinnost okamžitě fakturovat ale počkat na zjištění 
skutečné spotřeby u všech OM, jak tomu bylo doposud. Jako 
doposud by mělo být umožněno to, že údaje „na sebe počkají a 
teprve po obdržení posledního“ je vystaven daňový doklad.  
Tímto by také bylo umožněno rozdělit vyúčtování podle 
napěťových hladin. 
Problém by nastal také u zákazníků s malou fotovoltaikou 
(typicky rodinné domy s malou fotovoltaikou na střeše a 
měřením typu B, u kterého se údaje předávají každý měsíc), 
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kteří by místo dosavadní roční fakturace měli měsíční fakturaci. 
Dnes jim roční fakturace umožňuje započíst si letní nadvýrobu 
oproti topení v zimě, což vede k významným úsporám v cash 
flow na straně těchto zákazníků. Navrhované ustanovení by pro 
ně znamenalo povinnost měsíční fakturace, čímž by o tuto 
nadvýrobu přišli – v létě by platili za elektřinu velice málo kvůli 
výrobě ze střešní fotovoltaiky, v zimě pak naopak hodně jelikož 
by téměř všechnu elektřinu odebírali ze sítě. Nové ustanovení 
by tak mělo přímý dopad minimálně na všechny nové rodinné 
domy, pro které je bez střešní fotovoltaiky nemožné splnit 
směrnici o energetické účinnosti (požadavky na nové budovy). 
Zákazníci v těchto domech by měli významně vyšší náklady na 
elektřinu. Tím by v konečném důsledku došlo ke zhoršení 
situace v oblasti bydlení, respektive nákladů na energie. 
Úlohou ERÚ je přitom bojovat za co nejnižší ceny pro všechny 
zákazníky v ČR. Navrhované ustanovení má široké dopady a je 
v přímém rozporu s tímto cílem. 
Rovněž upozorňujeme na to, že u větších zákazníků 
s individuálními smlouvami probíhají procesy vzájemné 
validace naměřených dat a v závislosti na tom i výpočet ceny, 
za kterou se fakturuje – přesně dle zákona o DPH. Lhůta 15 dnů 
od odevzdání údajů ze strany PDS/PPS není pro tuto 
vzájemnou validaci dostatečná. 

 Připomínka k § 17 odst. 1   
Požadujeme posun termínu a tedy úpravu ustanovení § 17 odst. 
1 následovně: 
„(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 

Neakceptováno 
 
Předně platí, že v odůvodnění uváděný 
argument: „požadavek, aby byly ceny tepelné 
energie vyúčtovávány dle skutečných nákladů 
za uplynulé období“ nebude od 1. 1. 2022 
v cenovém rozhodnutí novým principem, 
neboť tento princip je v cenovém rozhodnutí 
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dodávky tepelné energie za kalendářní rok poskytuje dodavatel 
zákazníkovi odběrateli nejpozději do 28. února 31. března 
následujícího kalendářního roku, pokud se 
se zákazníkem odběratelem nedohodne jinak. Odběrateli, 
který je distributorem, poskytne dodavatel doklad o 
vyúčtování dodávky tepelné energie nejpozději ve lhůtě 14 dní 
před termínem poskytnutí dokladu o vyúčtování distributorem 
jeho odběratelům tak, aby byl dodržen termín podle předchozí 
věty, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.“. 
Odůvodnění: Vzhledem k návrhu změn a úprav cenového 
rozhodnutí pro oblast teplárenství (návrh byl představen při 
činnosti pracovní skupiny pod záštitou ERÚ), které by mělo být 
účinné od 1. 1. 2022 pro dodávky tepla, požadujeme detailně 
prodiskutovat a změnit lhůty pro vyúčtování dodávky tepelné 
energie. Zároveň je nutné provázat změny s připravovaným 
novým Energetickým zákonem, a především s novelou zákona 
č. 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty (zákon o rozúčtování nákladů na 
bydlení), ve znění pozdějších předpisů, jehož návrh novely 
předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj do legislativního 
procesu (aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení 
v období 10. 12. 2020 - 12. 1. 2021). 
ERÚ představil v průběhu roku 2020 záměr na úpravy nového 
cenového rozhodnutí s účinností od 1. 1. 2022, mezi nimiž je 
mj. požadavek, aby byly ceny tepelné energie vyúčtovávány dle 
skutečných nákladů za uplynulé období. Vzhledem k procesům 
nutným pro přiřazení nákladů nebude možné pro celý 
dodavatelský řetězec stihnout lhůtu k vyúčtování ke dni 28. 2. 
Vyúčtování nově zahrnuje také emise CO2, jejichž verifikace 
za uplynulý rok probíhá podle § 15 odst. 5 zákona č. 383/2012 

uplatňován již v současnosti. Dodavatel 
tepelné energie kalkuluje pro daný kalendářní 
rok cenu předběžnou, která zahrnuje 
předpokládané ekonomicky oprávněné 
náklady, přiměřený zisk a předpokládané 
množství tepelné energie v kalendářním roce. 
Po skončení kalendářního roku dodavatel 
tepelné energie kalkuluje výslednou cenu 
tepelné energie, která může zahrnovat pouze 
skutečně vynaložené ekonomicky oprávněné 
náklady, skutečné množství tepelné energie za 
ukončený kalendářní rok a přiměřený zisk. 
Dodavatel vyúčtovat cenu tepelné energie 
maximálně ve výši výsledné kalkulace ceny 
tepelné energie. Rovněž tak termín pro 
poskytnutí dokladu o vyúčtování dodávky 
tepelné energie do 28. února je vyhláškou o 
vyúčtování předepsán i v současnosti, přičemž 
dodavatelé tepelné energie tento termín plní i 
v rámci případných dodavatelských řetězců 
(výrobce tepelné energie, distributor, 
zákazník) a ERÚ s tímto termínem doposud 
nezaznamenal žádné aplikační potíže.   
 
K dalšímu uvedenému argumentu, že 
„vyúčtování nově zahrnuje také emise CO2, 
jejichž verifikace za uplynulý rok probíhá 
podle § 15 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb. o 
podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 
předpisů, do 15. března následujícího roku“ 
uvádíme, že i v současné době musí dodavatel 
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Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, do 15. 
března následujícího roku. 
Na základě předběžných rozborů docházíme k závěru, že do 
konce února budou pravděpodobně schopni údaje dodat 
výrobci tepla, distributoři, resp. dodavatelé tepla pak nejdřív do 
konce března, přičemž tato lhůta bude velmi napjatá v případě, 
že v dodavatelském řetězci bude na sebe navazovat více 
distributorů/dodavatelů tepla. V ideálním případě by bylo 
vhodné nastavit tedy ještě pozdější termín pro výsledné 
vyúčtování než 31. března. 
Nicméně jsme si vědomi, že se zde naráží na problém, kdy u 
bytových domů musí proběhnout v souladu se zákonem č. 
67/2013 Sb., o rozúčtování nákladů na bydlení, vyúčtování 
plateb za dodávku tepla koncovým uživatelům do 4 měsíců po 
ukončení zúčtovacího období (zpravidla tedy do 30. dubna). Při 
předložení vyúčtování ze strany dodavatele tepla po 31. březnu 
by již nebylo technicky a časově možné ze strany bytových 
domů zákonný termín pro rozúčtování dodržet.  
Z výše uvedených důvodů se navrhuje upravit termín pro 
předložení vyúčtování dodávek tepla podle této vyhlášky 
alespoň na 31. březen namísto doposud navrženého 28. února 
tak, aby dodavatel tepla nebyl vystaven situaci, kdy by byl 
nucen porušit některé z povinností stanovených mu zákonem a 
rozvedených vyhláškou o vyúčtování dodávek energií, resp. 
cenovým rozhodnutím ERÚ, a zároveň nebyl konflikt s jiným 
zákonem. Termín 31. března je termín pro poskytnutí 
konečnému zákazníkovi. 
Zároveň se navrhuje doplnit ustanovení, které nastaví určité 
minimální lhůty pro poskytnutí vyúčtování v případech, mezi 

tepelné energie znát množství emisí CO2, 
nejpozději k 28.2., neboť k tomuto danu musí 
znát skutečný náklad vynaložený na nákup 
emisních povolenek, které uplatňuje 
v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie. Pro 
úplnost uvádíme, že citované ustanovení § 15 
odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb. upravuje podle 
názoru ERÚ nejzazší termín (15. března) pro 
předložení výkazu o množství emisí 
ministerstvu životního prostředí, nikoliv, že by 
do tohoto data probíhala verifikace emisí. 
Rovněž i v tomto ohledu ERÚ doposud 
nezaznamenal žádné aplikační potíže.  
 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínky. 
 
Předně je třeba zmínit, že stávající cenové 
rozhodnutí připouští možnosti při sjednávání 
ceny, přičemž Úřad na svých internetových 
stránkách v rámci často kladených dotazů 
k teplárenství v rámci otázky č. 9 uvádí: „Ve 
smlouvě o dodávce tepelné energie může být 
sjednána výše ceny tepelné energie, která se 
podle daných platebních podmínek při 
vyúčtování nemění, nebo předběžná výše ceny 
tepelné energie, jejíž výsledná výše se po 
ukončení kalendářního roku v souladu s 
jednoznačně definovanou cenovou doložkou či 
jiným obdobným ujednáním může při 
vyúčtování změnit.“. Logicky tedy 
v případech, kdy je cena sjednána jako cena 
pevná, nedochází po skončení roku 
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dodavatelem a odběratelem, který je zároveň distributorem, tak, 
aby byl dodržen legislativně stanovený termín pro dodání 
vyúčtování konečnému zákazníkovi. 

k vystavení 13. faktury, a tedy systém 
vyúčtování je v tomto případě jednodušší. 
 
Nicméně za předpokladu, že by v souladu se 
zamýšleným záměrem Úřadu byla de facto 
zavedena povinná 13. faktura tak, jak bylo 
představeno ze strany Úřadu, systém 
vyúčtování bude časově i systémově 
náročnější. Jak jsme upozornili, již nyní jsou 
lhůty v případech, kdy je v řetězci více 
dodavatelů/distributorů, velmi napjaté a 
vyhláškou stanovené termíny jsou na hranici 
možností dodavatelů tepla. 
 
Na tento problém dodavatelé Úřad 
opakovaně upozorňují při jakékoliv 
diskuzi, jejímž předmětem jsou pravidla 
pro vyúčtování v energetice (tedy se 
rozhodně nemůžeme ztotožnit s tvrzením, že 
by Úřad nezaznamenal žádné aplikační 
potíže). Se zavedením dalších regulačních 
pravidel v oblasti cenotvorby, která jsou ze 
strany Úřadu zamýšlena/předběžně avizována, 
již nebude možné dané lhůty v případě řetězce 
s více dodavateli/distributory tepla dodržet. 
 
V souladu s § 17 odst. 458/2000 Sb., v platném 
znění, Úřad na jedné straně zejména chrání 
oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v 
energetických odvětvích, a na druhé straně 
zároveň by měl chránit oprávněné zájmy 
držitelů licencí, jejichž činnost podléhá 
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regulaci. V tomto případě jsme toho názoru, že 
úpravou termínu pro vyúčtování nijak nedojde 
k narušení práv zákazníka a zároveň budou 
nastavena vyvážená pravidla tak, aby 
dodavatelé nebyli z důvodu obtížně splnitelné 
lhůty vystavováni riziku sankcí za nedodržení 
legislativy. Navíc v rámci výše uvedeného 
vypořádání je zcela absentován jakýkoliv 
důvod, pro který by navržený posun termínu 
nebyl možný. 
 
ERÚ – Na základě společné dohody ponechán 
současný termín. 
 

Připomínka k § 19 odst. 3   
Pokud by vůbec byl § 19 zachován (viz naše obecná 
připomínka výše), požadujeme v souladu se směrnicí (EU) 
2018/2002 ponechat volnost formy zasílání informací 
zákazníkům, kteří jsou vybaveni dálkově odečitatelnými 
měřícími zařízeními. Rovněž považujeme za vhodné aplikovat 
tuto povinnost pouze v průběhu otopného období. Navrhujeme 
proto následující úpravu ustanovení: 
„3) Pokud je v případě dodávek tepelné energie pro vytápění v 
odběrném místě odběratele tepelné energie zákazníka 
instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů, 
poskytne dodavatel tepelné energie odběrateli zákazníkovi 
v průběhu otopného období bezplatně informace o vyúčtování 
v rozsahu podle § 14 odst. 1 písm. a), c) a f) nejméně každý 
měsíc, a to nebo mu je zpřístupní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nebo jinou elektronickou formou.“. 

Akceptováno 
 
ERÚ od počátku v návrhu vyhlášky podporuje 
volnost formy zasílání informací, proto také 
vyhověl požadavku z VKP, který 
argumentoval tím, že přidání dovětku „nebo 
jinou elektronickou formou“ tuto volnost 
rozšiřuje.  
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 
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Odůvodnění: Požadavek uvedený v příloze VIIa směrnice 
2012/27/EU je následujícího znění: „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.“ Je tedy 
zjevné, že možnost zpřístupnění informace o vyúčtování na 
internetu je alternativou k měsíčnímu poskytování informací o 
vyúčtování, nikoliv povinností. Je na dodavateli tepelné energie 
případě na smluvním vztahu s odběratelem, zda budou 
informace o vyúčtování poskytovány měsíčně nebo zda bude 
alternativně odběrateli zřízení přístup k těmto údajům na 
internetu. Směrnice také stanoví, že údaje není třeba poskytovat 
mimo otopné období, které podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., 
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 
měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro 
přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími 
dodávku tepelné energie začíná 1. září a končí 31. května 
následujícího roku. Tato výjimka je zcela logická a domníváme 
se, že by ji Energetický regulační úřad měl využít. Požadavek 
na poskytování informace o vyúčtování podle směrnice 
2012/27/EU se vztahuje na konečného uživatele, což je subjekt, 
který používá teplo pro svojí konečnou spotřebu. Nejedná se 
tedy o distributora. S ohledem na definice v energetickém 
zákonu je proto potřeba místo pojmu „odběratel tepelné 
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energie“, který zahrnuje také distributora používat pojem 
„zákazník“. 

Připomínka k účinnosti vyhlášky a přechodným 
ustanovením (§ 21 a § 22) 
Pokud by vyhláška zachovala i jenom část navrhovaných změn, 
požadujeme mezi zveřejněním vyhlášky ve Sbírce zákonů a 
nabytím její účinnosti ponechat dostatečný prostor 
minimálně 12 měsíců, tj. aplikovat vyhlášku nejdříve na 
faktury, kterým fakturační období skončí po 30. 6. 2022 
nebo na opravné faktury vydané po tomto datu (za 
předpokladu, že by vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů s účinností 
k 1. 7. 2021). V tomto smyslu by mělo být upraveno i 
přechodné ustanovení nebo alespoň vypuštěno dosud navržené 
přechodné ustanovení v § 21. 
Odůvodnění: Vyhláška nereflektuje potřebný čas na technickou 
realizaci opatření a úpravu IT systémů tak, aby bylo možné 
vyúčtování v požadovaném rozsahu provádět. Navíc dosud 
navržené přechodné ustanovení v současné podobě znamená 
aplikaci vyhlášky i na faktury, jejichž zúčtovací období končí 
před datem účinnosti vyhlášky, ale faktury jsou vydány po datu 
účinnosti (což by se dotklo řady zákazníků, vzhledem 
k přirozené prodlevě mezi odečtem a samotnou fakturací). 
Navrhované přechodné ustanovení vnímáme jako nepřiměřené, 
de facto zkracuje lhůtu na implementaci změn do informačních 
systémů dodavatelů. Proto jej navrhujeme odstranit. 

Neakceptováno 
 
Účinnost vyhlášky byla posunuta na základě 
požadavků z VKP. 
Tomu odpovídá i nastavení přechodných 
ustanovení. 
Cílem a snahou úřadu je, aby prostor mezi 
platností a účinností zajistil dostatečný prostor 
na úpravu interních systémů, a současně, aby 
pro všechny zákazníky mohla být vyhláška 
uplatňována od stejného data.  
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání 
připomínky. 
 
V době VKP připomínkující předpokládali, že 
vyhláška bude ve sbírce zveřejněna 
k 1.1.2021, s účinností od 1.1.2022. Toto 
nicméně nenastalo a dodavatelům se tak 
významně zkrátil čas na implementaci 
požadavků, minimálně o půl roku (jelikož 
standardní zveřejnění ve sbírce je vždy k 1.1. 
nebo 1.7. daného roku). 
 
Proto žádáme o respektování vyjádření 
zástupců Úřadu při projednávání vyhlášky v 
rámci VKP a o ponechání minimálně ročního 
prostoru mezi zveřejněním vyhlášky ve sbírce 
a účinností vyhlášky. Vzhledem k tomu, že 
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informační systémy budou najednou 
upravovat všichni dodavatelé a vzhledem 
k omezeným kapacitám dodavatelů IT 
systémů (které vesměs fungují na stejné 
platformě) a aktuální situaci pandemie covid-
19 se jeví jakákoliv lhůta kratší jednoho roku 
za reálně nesplnitelnou. 
 
Trváme proto na našem požadavku aplikovat 
vyhlášku nejdříve na faktury, kterým 
fakturační období skončí po 30. 6. 2022 nebo 
na opravné faktury vydané po tomto datu. 
 
ERÚ: Akceptováním obecných připomínek 
vypořádána i tato připomínka. 
Nepožadováním některých návrhů v této fázi  
bude zajištěn odpovídající prostor pro úpravu 
systémů i s navrhovaným datem účinnosti. 

 Připomínka k Příloze 1 (dtto k Příloze 2 a § 10 odst. 2 písm. 
m) návrhu vyhlášky) a k § 6 odst. 2 písm. m) (a dále dle 
výskytu v textu vyhlášky)  
Požadujeme z návrhu vyhlášky odstranit přehled zakotvený 
v odst. 3 přílohy 1. Přehled dubluje požadavky části B faktury 
(tuto připomínku jsme již vznesli v předchozích 
připomínkách).  
Dále navrhujeme definovat pojmy z příloh č. 1 a 2 v § 2, který 
je nazván jako „Vymezení pojmů“, jak je u právních předpisů 
zvykem, tj. v těle vyhlášky. 
Odůvodnění: Návrh vyhlášky v ustanovení § 6 odst. 2 písm. m) 
mj. uvádí, že část A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a 

Neakceptováno 
 
Jak už bylo vypořádáno a deklarováno při 
vypořádání VKP: 
 
Příloha obsahuje souhrn pro zákazníka 
stěžejních údajů: 
- spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a 
nízkém tarifu - tento údaj umožní zákazníkovi 
porovnat spotřebu v odběrném místě 
s předchozími zúčtovacími obdobími 
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související služby v elektroenergetice dále obsahuje přehled 
vyúčtování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
Příloha 1 v odstavci 3 stanovuje, že „Přehled vyúčtování v 
elektroenergetice má dále rozsah a náležitosti uvedené v 
následující tabulce“, přičemž podle odstavce 4 přehled 
vyúčtování podle odstavce 3 obsahuje cenu za jednotku dodané 
elektřiny účtovanou za zúčtovacího období, nebo cenu za 
jednotku dodané elektřiny účtovanou za část zúčtovacího 
období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně. 
Není vůbec zřejmé, proč ERÚ volí tuto konstrukci, kdy některé 
náležitosti základní části vyúčtování uvádí v § 6 odst. 2 (a dále 
v návrhu vyhlášky u vyúčtování dalších dodávek energií) a 
další náležitosti stanoví v příloze vyhlášky. Podle našeho 
názoru odkaz na přílohu, kde jsou dále definovány jednotlivé 
položky v přehledu vyúčtování, činí vyhlášku velmi 
nepřehlednou, a ještě méně srozumitelnou. Ani terminologicky 
však není odkaz na přílohu v souladu s dalšími částmi návrhu 
vyhlášky – jestliže podle § 6 odst. 2 písm. m) návrhu vyhlášky 
má být v příloze „přehled vyúčtování“, tak tomu tak není. Co 
se rozumí „vyúčtováním“, je definováno v § 2 písm. a) návrhu 
vyhlášky, a údaje uvedené v příloze č. 1 (ani č. 2) v žádném 
případě pojem „vyúčtování“ nenaplňují. Např. už jenom proto, 
že příloha č. 1 ani příloha č. 2 neupravuje žádné „vyhodnocení 
uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše 
platby za poskytnuté plnění“. Pokud by měla být konstrukce 
příloh zachovaná, měly by se zřejmě nazývat např. „Přehled o 
spotřebovaném množství a jednotkových cenách 
v elektroenergetice“ a „Přehled o spotřebovaném množství a 
jednotkových cenách v plynárenství“ a upraven odkaz na 
přílohy uvedený v § 6 odst. 2 písm. m) a dalších obdobných 
ustanoveních návrhu vyhlášky. 

- rozpis jednotkové ceny za komoditu - tento 
údaj umožní zákazníkovi porovnat cenu za 
komoditu s nabídkami dalších dodavatelů. 
 
Přehled bude obsahovat cenu za jednotku 
dodané energie účtovanou za zúčtovacího 
období, nebo cenu za jednotku dodané energie 
účtovanou za část zúčtovacího období, pokud 
během zúčtovacího období došlo k její změně. 
To znamená, že bude obsahovat i cenu k datu 
posledního dne zúčtovacího období, tedy 
aktuálně „účinnou“ cenu – která umožní 
srovnání s cenami ostatních dodavatelů. 
 
Vyúčtování tak bude oproti současnému stavu 
zřetelněji obsahovat i cenu za komoditu k datu 
konce zúčtovacího období, tedy takovou, která 
umožní porovnání s ceníky jiných dodavatelů. 
 
Jedná se tedy o základní údaj, a jako takový 
náleží do části A. 
 
Díky Přehledu se stane srozumitelný a 
přehledný doklad o vyúčtování, neboť 
předepsaná podoba Přehledu zabrání, aby 
údaje byly rozmělněny v jiných údajích či 
částech dokladu (jako je v praxi obvyklé), 
čímž by ztratily tyto základní údaje 
vypovídající hodnotu, a doklad by měl vyšší 
potenciál stát se nesrozumitelný či 
nepřehledný. 
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K potřebě definici pojmů v souladu s LPV uvádíme, že se jedná 
o obvyklou legislativní praxi, ale definovat pojmy užívané 
v Příloze 1 i Příloze 2 hned v úvodu vyhlášky je nutné i z toho 
důvodu, že obě přílohy dokonce používají a definují stejné 
pojmy. 

Přílohy jsou v naprostém v souladu 
s Legislativními pravidly vlády - Přílohu nutno 
členit tak, aby byla zajištěna přehlednost jejího 
obsahu a bylo přitom možno odkazovat na 
označené části jejího obsahu. 
 
Nesouhlasíme s návrhem vypořádání 
připomínky. 
 
Jak bylo uvedeno výše, pokud má část A pouze 
dublovat části B faktury, pak není nutné, aby 
byla část B vůbec vypracovávána. Nevidíme 
faktický důvod za pouhým dublováním 
položek v částech A, C a části B vyúčtování. 
V souladu s výše uvedenými připomínkami 
proto žádáme navrženou přílohu vymazat. 
Navíc upozorňujeme na to, že vyúčtování již 
dnes obsahuje přehled uplatňované ceny po 
obdobích, takže se nejedná o novou položku na 
faktuře. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Připomínka k § 6 odst. 5 a § 7 odst. 5 Neakceptováno 
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V obou odstavcích navrhujeme spojku „či“ nahradit spojkou 
„nebo“. 
Odůvodnění: V legislativní praxi se v legislativních předpisech 
standardně nepoužívá spojka „či“, ale spojka „nebo“. 

V legislativní praxi se v legislativních 
předpisech se standardně používá i spojka „či“.  
 
Souhlasíme s návrhem vypořádání. 

Připomínka k § 9 odst. 1 
Ve výčtu uvedeném v § 9 by z důvodu vyšší přehlednosti a 
srozumitelnosti měly být pod sebou vždy položky, které spolu 
souvisí. Tedy navrhujeme následující úpravu ustanovení § 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) dodávku silové elektřiny,  
ab) zajišťování distribuce nebo přenosu elektřiny, s rozdělením 
na její jednotlivé složky  
a s rozlišením podle tarifního časového pásma,  
bc) systémové služby,  
cd) činnosti operátora trhu, a  
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.“. 
Odůvodnění: Jedná se více méně o formální úpravu textu, kdy 
tato připomínka byla vznášena již některými účastníky trhu 

Neakceptováno 
 
Všechna písmena daného odstavce spolu 
souvisí, není zřejmý záměr nebo smysl 
navrhované změny. 
 
Bereme na vědomí vypořádání této 
připomínky, které však vyvolává otázku, zda 
byla připomínka správně pochopena, neboť 
v rámci diskuse ve VKP byl tento princip 
akceptován, avšak nepromítnut do návrhu 
vyhlášky.  
 
Smyslem námi navržené úpravy je zavést 
systematiku do uváděných plateb, kdy 
dodávka silové elektřiny je neregulovanou 
cenou (nezávislou na službě přenosové nebo 
distribuční soustavy), zatímco všechny ostatní 
složky jsou regulované ceny, které tvoří tzv. 
cenu služby přenosové soustavy nebo služby 
distribuční soustavy. Považujeme, proto za 
nevhodné je v přehledu uvádět v tomto pořadí, 
ale systematicky a logicky uvést v pořadí, jak 
spolu platby souvisí. Jsme toho názoru, že by 
neměl být problém pořadí písmen pouze 
prohodit, což bylo uvedeno i v rámci diskusí 
k VKP. Dáváme proto ještě ke zvážení, zda 
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v rámci veřejného konzultačního procesu a byla dle vypořádání 
již akceptována, nikoliv však řádně zapracována. 

tuto připomínku zohlednit, nicméně na ní 
netrváme. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
č.j. 112/2020 

Dne 11. února 2021 proběhlo osobní vypořádání připomínek se 
zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR.   

Dále uvedený text představuje obecné 
vypořádání obecných i většiny konkrétních 
připomínek, který byl zástupcům odeslán dne 5. 
března 2021: 
 
Vážení,  
 
v reakci na přechozí průběh legislativního 
procesu a zejména na jednání k vypořádání 
připomínek k návrhu vyhlášky o vyúčtování ze 
dne 11. února 2021 nám dovolte uvést 
následující. 
 
Energetický regulační úřad od počátku 
přistoupil k přípravě návrhu vyhlášky v plném 
rozsahu tak, aby šetřil nákladů na související 
změny v interních systémech dotčených 
subjektů. Nicméně, na základě dlouhodobě a na 
různé úrovni vedených komunikací v rámci 
legislativního procesu, ze kterých vyplývá, že 
Vámi navrhovaná alternativní strategie v oblasti 
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vyúčtování, tedy nutná úprava v současné době 
(právo EU), a další úprava v blízkém období 
(nový energetický zákon), není pro Vás jako 
dotčené subjekty problematická, přistupuje 
Energetický regulační úřad k systémové úpravě 
současně předkládaného návrhu vyhlášky o 
vyúčtování: 
 

1. Návrh vyhlášky je upraven do rozsahu, 
který odpovídá pouze povinnosti 
transponovat požadavky 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 a Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze 
dne 11. prosince 2018, kterou se mění 
směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti. 

 
Nadále totiž platí, že 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, 
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Energetický regulační úřad předložením 
návrhu vyhlášky postupuje v souladu se 
stanovenými povinnostmi. 

 
2. V ostatních věcných aspektech 

respektuje návrh vyhlášky současní 
znění vyhlášky č. 70/2016 Sb. tak, aby 
nutné změny v interních systémech 
držitelů licence byly vyvolány pouze 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů EU. 

 
3. Dočasně je tak upuštěno od požadavku 

změny konstrukce poskytování dokladu 
o vyúčtování, jakož i souvisejících 
přesunů náležitostí mezi jednotlivými 
částmi dokladu o vyúčtování. 
Jelikož však přínosy této a dalších 
navrhovaných změn jsou zjevné (viz 
zejména původní odůvodnění k 
vyhlášce), a v rámci VKP, MPŘ ani 
obou osobních jednání (říjen 2020, únor 
2021) nebyly z Vaší strany věcně 
popřeny, akceptujeme Vaši připomínku 
pouze za současné podmínky, že dané 
návrhy budou nadále zpracovávány 
prostřednictvím pracovní skupiny. 
Pozvánka na jednání bude následovat.   

 
Vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky 
považujeme v tuto chvíli za ukončené.   
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 111 z 181 
 

Energetický regulační úřad tímto pokračuje 
v legislativním procesu k návrhu vyhlášky o 
vyúčtování, a za spolupráci v příslušné fázi 
legislativního procesu Vám děkuje. 

 Dne 11. února 2021 proběhlo osobní vypořádání připomínek se 
zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR.   

Speciálně nad rámec byly diskutovány dále tyto 
náležitosti v teplárenství: 
 
Energetický regulační úřad dne 5. března 
doplnil i tuto speciální část vypořádání: 
 
V návaznosti na průběh jednání dne 11.2.2021 
– tak, jak jsme Vám slíbili - nad rámec výše 
obecného vypořádání, zaslaného před 
momentem, speciálně přímo do textu emailové 
zprávy uvádíme i vypořádání speciálně 
diskutovaných podnětů týkající se dokladu o 
vyúčtování v teplárenství. 
 
Vzhledem k tomu, že vypořádání je vtěleno 
samozřejmě rovněž i do obecného vypořádání, 
dovolujeme si tento speciální informační email 
zaslat pouze Vám, jako těm, kdo na jednání dne 
11.2.2021 výše uvedené náležitosti 
znovuotevřeli. 
 
1. Náležitost „výši nákladů na palivo nebo 
nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na 
množství tepelné energie v GJ, kWh nebo 
MWh,“ bude z vyhlášky odstraněna bez 
náhrady. 
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2. k náležitosti „popis jednotlivých daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 
zahrnutých v ceně tepelné energie.“ (což je 
znění odsouhlasené s Ministerstvem financí 
ČR) doplňujeme odůvodnění, když v tomto 
ohledu nadále platí, co bylo z naší strany 
opakovaně komunikováno, a tedy že: 

- 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 Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 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, 
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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.  

 
3. Náležitost „celkové množství dodané tepelné 
energie za zúčtovací období včetně uvedení 
postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo 
výměny měřicího zařízení,“ jste požadovali 
přeformulovat (zpřesnit význam), a v tomto 
ohledu využíváme Vámi navrhované znění – 
věcně se tedy pravidlo nemění, ovšem pokud je 
tato formulace pro Vás transparentnější, rádi 
Vaší připomínce vyhovíme „celkové množství 
dodané tepelné energie za zúčtovací období 
v případě poruchy nebo výměny měřicího 
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zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování 
včetně uvedení postupu jeho zjištění“. 
 
Energetický regulační úřad tímto pokračuje v 
legislativním procesu k návrhu vyhlášky o 
vyúčtování, a za spolupráci v příslušné fázi 
legislativního procesu Vám děkuje. 

 1. Připomínka k potřebě vydání nové vyhlášky 
Vyhláška cílí na implementaci relevantních ustanovení 
směrnice 2019/944 a 2018/2002 v oblasti vyúčtování a 
poskytování informací o vyúčtování. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zpracovalo 
v roce 2019 Teze nového energetického zákona (dále jen 
„Teze“), ve kterých byla konstatována nezbytnost zpracování 
nového energetického zákona (dále jen „NEZ“), který by 
reflektoval probíhající změny v energetickém sektoru. Teze 
byly vzaty na vědomí vládou České republiky dne 30. října 
2019 (č. j. 915/19), stejně jako harmonogram činností v oblasti 
energetické strategie státu (č. j. 931/19). Teze stanoví základní 
a obecné požadavky na přípravu věcného záměru NEZ a 
definují výchozí zadání přípravy NEZ (předpokládaná 
struktura, obsah a zásady), na kterých by měl být postaven.  
Věcný záměr energetického zákona vychází z Tezí, které byly 
předloženy vládě. Nutnost nové koncepce právní úpravy v 
energetickém sektoru v podobě nového energetického zákona 
vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího 
energetického zákona a vývoje energetického trhu. Role 
jednotlivých účastníků trhu se dynamicky mění, což vede k 
proměně aktuálně využívaného a jednosměrného procesu mezi 
výrobci, provozovateli soustav a odběrateli. Důsledkem je 
strukturální změna energetického sektoru a podoba trhu jako 
takového. V tuto chvíli se tak oblast energetiky nachází v 

Vysvětleno 
 
K věcnému záměru nového energetického 
zákona 
 
Vládou schválený věcný záměr nového 
energetického zákona výslovně předpokládá, 
že problematika vyúčtování bude nadále 
upravena v prováděcím právním předpisu 
Energetického regulačního úřadu. 
Jednoznačně je zde uvedeno,  že bude doplněn 
zákonný rámec pro vydání příslušné vyhlášky 
– tato souvztažnost zákona a vyhlášky je 
standardním principem, a rozlišení úpravy, a 
na nutnosti rozlišovat upravení pravidla 
v předpisu té či oné právní síly, je postaven 
právní řád ČR. 
Je tak řádným postupem, navíc výslovně 
požadovaným Ústavou ČR, když vybrané 
instituty (spadající do obecné problematiky) 
vyúčtování, budou obsaženy jak ve vyhlášce, 
tak v zákoně.    
 
Nový energetický zákon nic nezmění na 
základním východisku celé energetiky, kterým 
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situaci, kdy je nezbytné na základě řady vlivů vytvořit nové 
legislativně-regulatorní prostředí, které by bylo uzpůsobeno 
pro novou energetiku, resp. pro účely přechodu (transformace) 
na novou energetiku. 
Dle legislativního plánu vlády bude vypracováno paragrafové 
znění nového energetického zákona na základě věcného 
záměru NEZ, schváleného vládou ČR dne 7. prosince 2020, s 
termínem předložení paragrafového znění vládě do prosince 
2021. MPO pak v rámci seminářů k novému energetickému 
zákonu (jehož účastníci jsou i zástupci Energetického 
regulačního úřadu) komunikuje svůj záměr mít zpracováno 
paragrafové znění do poloviny roku 2021.  
Součástí paragrafového znění budou i teze všech prováděcích 
předpisů, kdy z pohledu vyhlášky bude v souladu s principy 
ukotvenými v novém energetickém zákoně velmi 
pravděpodobně muset dojít k rozšíření osobní působnosti 
ustanovení zákona ukládajících povinnost vyúčtování dodávek 
elektřiny a dalších energií, ale také vyúčtování dalších služeb – 
činnost dodavatele již nebude spojena jen s postavením držitele 
licence, jak předjímá stávající § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 
458/2000 Sb., ale dodavateli elektřiny a dalších souvisejících 
služeb budou i jiné subjekty. Dodavatelem elektřiny bude např. 
energetické společenství (i v rámci bytového domu), část 
spotřebovávané elektřiny budou moci sdílet mezi sebou aktivní 
zákazníci navzájem, zákazníkovi budou nabízet služby 
nezávislí agregátoři.       
Dle našeho názoru tedy návrh vyhlášky ve skutečnosti nebere 
v potaz aktuální změny na energetických trzích v reakci na 
novou evropskou legislativu, konkrétně na předpisy tzv. 
zimního balíčku. Energetický trh v budoucnu projde 
významnými strukturálními změnami, a to mj. s ohledem na 
vstup a působení zcela nových typů subjektů na trh s energiemi 

je skutečnost, že na jedné straně je subjekt, 
který energie dodává, a na druhé subjekt, který 
je odebírá.  
V tomto ohledu existuje pro přípravu nejen 
vyhlášky o vyúčtování právní jistota, 
konkrétně podložená právě předpokládanou 
úpravou nového zákona, nastíněnou ve 
věcném záměru – pro tyto účely se také věcné 
záměry v požadované struktuře připravují.  
 
Vyúčtování je postaveno na vztahu 
dodavatel  – zákazník (jako odběratel). Právní 
předpisy EU výslovně požadují tuto 
problematiku speciálně upravit zejména pro 
případy, kde jsou v tomto vztahu podnikatel 
v energetice (jako odborník) – nepodnikatel v 
energetice (stejně jako i v jiných vztazích 
mimo energetiku, kde vystupují podnikatelé ve 
vztahu ke nepodnikatelům v daném sektoru). 
Pokud budou v novém energetické zákoně 
obsaženy nové instituty, a pokud se jich bude 
dotýkat problematika vyúčtování ve vztahu 
dodavatel – zákazník, organicky se začlení do 
vztahů v tomto směru předpokládaných 
zákonem a vyhláškou. 
Pokud budou upraveny nové vztahy – 
zákonodárce si zvolí, zda i na tyto vztahy 
uplatňovat pravidla upravené vyhláškou, nebo 
zda upraví tuto problematiku samostatně. 
Rozhodně však nelze předpokládat, že by 
došlo k narušení či změně pravidel upravených 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 116 z 181 
 

(již zmíněný agregátor, energetická společenství apod.) a vznik 
nových vzájemných vztahů mezi subjekty na trhu, které sebou 
jejich působení na trhu s energiemi zákonitě přinese (např. 
služba flexibility).  
Návrh vyhlášky rovněž vůbec nepočítá s možností, že zákazníci 
budou moci využívat tzv. dynamické tarify, tj. žádným 
způsobem nereaguje na možnost, resp. povinnost zavádění a 
nabízení tzv. dynamických tarifů, a to jak obchodních, tak i 
případně distribučních. To se zcela zřetelně projeví v 
navrhované podobě přílohy č. 1 navrhované vyhlášky, kterou v 
případě dynamických tarifů patrně vůbec nebude možné 
aplikovat. Různé modely dynamických nebo z trhu odvozených 
produktů jsou přitom na trhu nabízeny již v současné době (v 
případě dynamických tarifů by nebylo možné uvádět cenu za 
jednotku za zúčtovací období, protože ta je každou obchodní 
hodinu jiná) a vždy je třeba se s touto skutečností při vyúčtování 
vypořádávat v podstatě individuálně a stávající vyhlášce 
navzdory. Právě proto by měla být věnována tomuto tématu 
pozornost, a nikoli pouze automaticky přebírat stávající, již v 
současné době nevyhovující právní úpravu. 
I důvodová zpráva k vyhlášce konstatuje, že: „Zbývající 
požadavky směrnic 2019/944 a 2018/2002 na vyúčtování, např. 
instituty „normalizovaný zákazník“, „zákazníků stejné 
uživatelské kategorie“, jakož i odkazy na „jednotná kontaktní 
místa“ či „informace o historické spotřebě zákazníka“, návrh 
vyhlášky neimplementuje, neboť tyto instituty předpokládají 
odpovídající právní úpravu na úrovni energetického zákona.“ 
Je však velmi pravděpodobné, že instituty „normalizovaný 
zákazník“, „zákazník stejné kategorie“ nebo „informace o 
historické spotřebě“ nový energetický zákon upravovat nebude, 
a právní vztahy související s těmito instituty budou řešeny 
pouze na úrovni prováděcí právní úpravy, ať už vyhlášky o 

vyhláškou, obzvláště pro to, že ty jsou a nadále 
budou podloženy požadavky práva EU.    
 
K možnosti ponechat změny na nový 
energetický zákon 
 
K této problematice se již Energetický 
regulační úřad opakovaně vyjadřoval, a je i 
jednoznačně vymezena v odůvodnění 
k vyhlášce. 
Ke změnám je však Energetický regulační 
úřad nucen přistoupit 
- nejen s cílem preventivně chránit oprávněné 
zájmy zákazníků nastavením či zpřesněním 
nástrojů zabraňujícím nežádoucím praktikám 
dodavatelů souvisejícím s problematikou 
vyúčtování,  
ale především  
- z důvodu, že se v případě vyhlášky o 
vyúčtování jedná o návrh implementačního 
předpisu, kde není dána možnost diskrece 
požadavků práva EU (a jsou zde jasně 
stanoveny transpoziční lhůty, které je členský 
stát EU povinen respektovat lhůty) 
- a v prostředí ČR je Energetický regulační 
úřad povinen (§ 98a odst. 2 písm. j) 
energetického zákona) stanovit rozsah, 
náležitosti a termíny vyúčtování vyhláškou, 
A protože výše uvedené nadále předpokládá i 
potvrzuje (a dokonce požaduje i věcný záměr 
nového energetického zákona), Energetický 
regulační úřad předložením návrhu vyhlášky 
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vyúčtování či vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. 
Výše uvedené skutečnosti vedou k závěru, že vyhláška, která v 
současné podobě pouze reflektuje stávající stav na trhu, se bude 
v kontextu přijetí nového energetického zákona opět významně 
upravovat, což bude, mimo jiné, znamenat opětovnou nutnost 
zasahovat do nastavení informačních systémů dodavatelů. 
Upozorňujeme, že z interní analýzy dodavatelů energie 
vyplývá, že náklady na úpravu systémů dle požadavků tohoto 
návrhu vyhlášky se pohybují v řádu desítek milionů korun. A 
to i přes to, že např. podoba faktury je navržená obdobně pro 
oblasti elektroenergetiky i plynu – každá faktura musí mít svou 
grafickou šablonu a provazbu na interní účetní systémy 
dodavatele, což vede k úpravám všech šablon de facto bez 
ohledu na množství změn. Tyto náklady v důvodové zprávě 
nicméně zcela absentují, což také považujeme za velký 
nedostatek předkládaných materiálů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu příštího roku by měly 
být zahájeny práce nad tezemi jednotlivých prováděcích 
právních předpisů a následně bude nezbytné kompletně upravit 
tyto prováděcí předpisy, proto navrhujeme, aby přijetí nové 
vyhlášky bylo odloženo až do doby přijetí nového 
energetického zákona. Považujeme za nadbytečné v tuto chvíli 
předkládat a přijímat zcela novou prováděcí právní úpravu, 
když je současně zřejmé, že není dostačující pro aktuálně 
připravované a zcela zásadní změny na trhu s energií. Velmi 
záhy po přijetí navrhované vyhlášky by bylo třeba připravit 
zcela novou komplexní prováděcí právní úpravu, která bude 
novému uspořádání odpovídat. V případě, že by bylo přes naše 
výtky rozhodnuto o přijetí vyhlášky, pak žádáme o úpravu 
návrhu novely tak, aby zahrnovala pouze zcela nezbytný rozsah 
úprav přímo vyplývajících z evropské legislativy. Podstatné 
změny vyhlášky by měly být přijaty až s novým energetickým 

postupuje v souladu se stanovenými 
povinnostmi. 
 
K přípravě návrhu vyhlášky 
 
Ano, Energetický regulační úřad v roce 2011 
využil externích služeb za účelem průzkumu 
trhu. 
Je však nutné zdůraznit, že tomu tak bylo z 
důvodu, že v té době žádná vyhláška 
upravující vyúčtování neexistovala, a bylo 
nutné ji vytvořit na základě požadavků 3. 
liberalizačního balíčku. Úřad do té doby 
disponoval mnohem omezenějším okruhem 
kompetencí, nyní je však působnost úřadu 
značně širší.  
Vyjdeme-li ze skutečnosti, že úřadu je (a 
nadále bude) svěřena i působnost v oblasti 
vyúčtování dodávek energií, nelze si představit 
externí subjekt (a zákonodárce je téhož 
názoru), který by disponoval relevantnějšími 
informacemi a daty, než je úřad, který je nejen 
primárním subjektem, na který se může 
v souvislosti se stížností nebo zahájením 
sporného řízení obrátit jak zákazník 
v postavení spotřebitele, tak jiný zákazník, ale 
který je dále povinen konstantně monitorovat 
a vyhodnocovat energetický trh.   Nyní jsme 
v situaci, kdy úřad má za sebou cca 10 let 
zkušeností s praktickým fungováním 
vyhlášky, za tu dobu Úřad vyřizoval podněty 
desetitisíců zákazníků (např. v roce 2019 cca 
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zákonem. Podle našeho názoru je velmi předčasné přijímat a 
vydávat novou vyhlášku, jestliže je současně velmi 
pravděpodobné, že po přijetí nového energetického zákona 
bude nezbytné celou oblast vyúčtování poskytovaných služeb a 
poskytování souvisejících informací upravit zcela nově. Toto 
povede ke zcela zbytečně vynaloženým nákladům na straně 
dodavatelů energie. 
V minulosti, když ERÚ podstatným způsobem nastavoval 
podobu vyúčtování (nebo ho podstatně měnil, jak je tomu v 
případě tohoto návrhu), předcházela této změně rozsáhlá 
konzultace a průzkum preferencí zákazníků ze strany externích 
subjektů. Například když byl vypracováván návrh na první 
vyhlášku (vyhláška č. 210/2011 Sb.), při koncipování obsahu 
vyúčtování se vycházelo z průzkumu veřejného mínění 
vypracovaného společností Ipsos Tambor. Hlavním účelem 
výzkumu společnosti bylo zjistit, co má být obsahem 
vyúčtování a jak mají být informace ve vyúčtování seřazeny, 
aby zákazníci dostali vyúčtování, které je přehledné a poskytlo 
jim kýžené informace. Ipsos Tambor provedl standardní 
průzkum na panelu zákazníků, který byl složen tak, aby dobře 
reprezentoval celou populaci. Zákazníkům předložil několik 
druhů vyúčtování, přičemž účastníci průzkumu se měli mezi 
sebou domluvit, které jim přijde nejsrozumitelnější a jak by 
případně bylo vhodné vyúčtování upravit, aby bylo 
srozumitelné. Z průzkumu vzešlo, že většinu zákazníků 
zajímají primárně pouze informace, které byly poté obsaženy v 
části A vyúčtování. Menší část zákazníků pak zajímaly i 
dodatečné informace, a proto byla vytvořena koncepce části B 
(a posléze i části C). 
Smyslem cvičení tedy bylo především to, aby ERÚ mohl při 
úvahách nad konkrétní podobou vyúčtování vycházet z 
požadavků zákazníků a spotřebitelů na přehlednost a 

14 000 podnětů), a situaci tak v žádném 
případě nelze srovnávat se situací v roce 2011.  
V tomto ohledu je snaha označit úřad za nikoli 
nezávislý subjekt zarážející, a to nejen 
s ohledem na § 17 energetického zákona. 
 
K naznačování toho, že nová podoba dokladu 
o vyúčtování je v neprospěch zákazníků.  
 K věcným připomínkám je možné opět 
odkázat na vypořádání připomínek z VKP, 
osobní jednání k vyhlášce, jakož i k věcnému 
záměru nového energetického zákona, 
preambulím směrnic a v neposlední řadě 
odůvodnění návrhu vyhlášky. Nicméně:  
 
Charakter vedených připomínek (již od 
veřejného konzultačního procesu) směřuje ze 
strany dodavatelů k ponechání současného 
stavu, neboť je pro dotčené dodavatele 
finančně nejméně nákladný. Úřad je si vědom, 
že změny ve vyhlášce znamenají finanční 
náklady na úpravu interních systémů. Proto 
bylo nutné na počátku porovnat tyto náklady 
nejen s výše uvedenými povinnostmi 
členského státu, ale i s přínosy. Navrhované 
změny jsou v tomto ohledu proporcionální. 
Návrh vyhlášky nepřekračuje rámec toho, co je 
potřebné k dosažení požadovaných cílů – 
nelze tak hovořit i tom, že jsou požadovány 
nadbytečné změny a související neodůvodněné 
finanční náklady. Návrh vyhlášky tak 
například zachovává 10 let platné členění 
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srozumitelnost dokladu o vyúčtování za dodávky energie. 
Konkrétní podoba vyúčtování, kterou pak vyhláška upravila, tj. 
zejména její rozdělení na části označené jako A, B a C, 
vycházela z požadavku samotných adresátů vyúčtování na 
oddělení jednotlivých částí vyúčtování.  
Důvodová zpráva současného návrhu pouze odkazuje na 
znalost potřeb zákazníků díky poznatkům Oddělení ochrany 
spotřebitele ERÚ, což ale ze zjevných důvodů nelze považovat 
za dostatečné. Navrhovaný prováděcí právní předpis vzniká 
víceméně tzv. „od stolu“, bez řádné konzultace s adresáty 
provedené například opět průzkumem na vzorku zákazníků. 
ERÚ zřejmě neměl ambici zjišťovat názor či představu adresátů 
budoucí právní regulace, nebo se alespoň pokusit získat 
odpovídající zpětnou vazbu, a to přesto, že právní úprava 
předmětného prováděcího právního předpisu má sloužit 
zejména ve prospěch zákazníků a k uplatňování jejich práv, jak 
sám ERÚ v důvodové zprávě na několika místech uvádí. Nutno 
podotknout, že zákazníci, kteří se rozhodnou postoupit stížnost 
ERÚ, tvoří velmi malé procento všech zákazníků v ČR a 
rozhodně je nelze považovat za reprezentativní vzorek, dle 
kterého by měla být vyhláška upravována. Úpravě podoby 
faktury pro miliony zákazníků by tedy v každém případě měla 
předcházet detailní analýza jejich preferencí, prováděna 
nezávislým subjektem. 

dokladu o vyúčtování na části A, B a C. Tam 
kde je to možné, ponechává totožné znění 
náležitostí dokladu a nově se doplňují ty, které 
požadují směrnice. Máme za to, že takto 
zvolená filozofie významně redukuje míru 
případných nákladů. 
V neposlední řadě je nutné podotknout, že 
k výraznější změně vyhlášky se přistupuje po 
10 letech, jinými slovy po 10 letech budou 
veřejnoprávně požadovány nákladnější úpravy 
systémů – tento přístup státní správy 
k finančním nákladům na interní systémy tak 
není možné označit za nestabilní či šikanozní. 
A rovněž ani za svévolný, neboť změny jsou 
požadovány nadřazenými právními předpisy 
EU, které je členský stát povinen respektovat. 
A především, transparentně odůvodněny. 
 
Jedinou významnou změnou tak tedy zůstává 
Vámi zmíněné „primární nezasílání části B 
faktury“. K tomu blíže viz níže, v rámci Vaší 
konkrétní připomínky k této problematice. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním. 
 
Požadujeme časově i obsahově provázat 
změny ve vyhlášce s přijetím nového 
Energetického zákona (EZ), v rámci kterého 
budou upraveny podstatné náležitosti 
související s budoucím modelem trhu, a tedy i 
s vyhláškou. Součástí nového zákona pak 
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budou i teze prováděcích předpisů, včetně 
vyhlášky. 
 
V reakci na návrh vypořádání ze strany Úřadu 
považujeme za nutné upozornit, že jsme v naší 
připomínce nijak nerozporovali úpravu 
problematiky vyúčtování ve Vyhlášce o 
vyúčtování, jakožto prováděcím předpisu k 
EZ. Samozřejmě i v budoucnosti 
předpokládáme, že konkrétní detaily budou 
upraveny ve vyhlášce. 
 
Nadále ale trváme na tom, že vyhláška by měla 
být upravována až poté, co bude vyjasněno 
paragrafové znění nového EZ v oblasti 
aktivních zákazníků, energetických komunit, 
agregace či akumulace. Vazby mezi těmito 
účastníky trhu a zvolený model trhu zejména v 
otázkách sdílení elektřiny budou mít 
významný dopad na podobu vyúčtování 
zákazníka. Tato skutečnost se pak musí 
projevit v tezích prováděcích právních 
předpisů, kdy řada z nich spolu úzce souvisí. 
Bez tohoto popisu je podle našeho názoru 
předčasné dělat zásadní úpravy s významným 
dopadem jak na zákazníky, tak na dodavatele 
elektřiny, plynu a tepla.  
 
Jak upozorňujeme v našich připomínkách, 
vyhláška vůbec nereaguje na nové fenomény 
zmíněné výše, i když proklamuje, že je 
upravována právě s cílem transpozice 
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relevantních směrnic, které už dané fenomény 
obsahují. Jednoduše řečeno nebude do 
budoucna platit pouze vztah „dodavatel  – 
zákazník (jako odběratel)“, protože zákazník 
bude nejenom odběratel energie, ale jako 
aktivní zákazník také poskytovatel služeb 
např. svému dodavateli. Filozoficky však 
návrh vyhlášky k těmto budoucím změnám na 
trhu vůbec nebere v potaz, což velmi 
znevěrohodňuje potřebu přijetí a vydání nové 
vyhlášky. 
  
Úřad argumentuje, že se jedná o „návrh 
implementačního předpisu, kde není dána 
možnost diskrece požadavků práva EU (a jsou 
zde jasně stanoveny transpoziční lhůty, které je 
členský stát EU povinen respektovat lhůty)“. 
Opakovaně musíme upozornit na to, že návrh 
vyhlášky jde výrazně nad požadavky směrnic 
oproti současné podobě vyhlášky. 
 
Pokud by Úřad změny ve vyhlášce omezil 
pouze na požadavky směrnice, nenavrhoval by 
zasahovat do rozdělení A, B, C nebo do 
zasílání či nezasílání některých částí, a naopak 
by pouze do jedné z těchto tří částí navrhnul 
doplnit konkrétní chybějící požadavky, které 
směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s 
elektřinou uvádí v příloze I. 
 
Co se týče lhůty pro implementaci směrnice do 
českého právního řádu, domníváme se, že 
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lhůtu nelze posuzovat samostatně pro pouhý 
jeden právní předpis, který dané požadavky 
směrnice transponuje. Jak bylo uvedeno výše, 
požadavky na vyúčtování jsou úzce provázány 
se smluvními požadavky, dynamickými tarify, 
pravidly pro aktivního zákazníka – které bude 
možné implementovat pouze v Energetickém 
zákoně. Nevidíme tak důvod, proč jednu část 
transpozičních požadavků směrnice 
přednostně implementovat s chybějící 
provazbou na ostatní podstatné části a 
následně opětovně tuto revidovanou část 
významně přepracovávat v kontextu nové 
právní úpravy. 
 
Úřad se dále odkazuje na to, že navržené 
změny jsou proporcionální vůči vyvolaným 
nákladům. Konkrétně konstatuje „Úřad je si 
vědom, že změny ve vyhlášce znamenají 
finanční náklady na úpravu interních systémů. 
Proto bylo nutné na počátku porovnat tyto 
náklady nejen s výše uvedenými povinnostmi 
členského státu, ale i s přínosy. Navrhované 
změny jsou v tomto ohledu proporcionální.“.   
Zde považujeme za nutné upozornit, že 
konkrétní (i finanční) porovnání přínosů vůči 
nákladům nebylo minimálně vůči 
dodavatelům zveřejněno. Když se podíváme 
do důvodové zprávy, kapitoly 5 v obecné části, 
tak tam žádné konkrétní porovnání nákladů na 
implementaci a úpravy IT systémů s přínosy, 
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které má novelizace vyhlášky generovat, není 
k nalezení. 
 
Úřad ve vypořádání protiargumentoval tím, že 
finanční náklady nejsou tak vysoké, jelikož 
členění A, B, C je zachováno. Nebere již ale v 
potaz fakt, že dochází k tak významnému 
přesunu položek mezi jednotlivými částmi, že 
se de facto jedná o nové rozdělení vyúčtování. 
Navíc není pravdou, že přesun položek a 
nezasílání části B je vyvolán změnou EU 
legislativy – jak opakovaně upozorňujeme, 
konkrétní podoba vyúčtování je dle směrnice 
plně v kompetenci daného členského státu. 
 
Závěrem bychom se rádi opětovně vyjádřili k 
procesu tvorby vyhlášky. Stále nepovažujeme 
přípravu vyhlášky za zcela standardní 
vzhledem k velkým dopadům, které vyhláška 
na zákazníky (a dodavatele) má. 
 
Před vyhlášenou veřejnou konzultací nebyli 
nijak konzultováni zákazníci (ale ani 
dodavatelé, kteří jsou se zákazníky v denním 
kontaktu) např. průzkumem veřejného mínění, 
které by podalo objektivní představu o 
názorech zákazníků na vyúčtování. 
 
Úřad protiargumentoval tím, že má dostatek 
podnětů z vlastní úřední činnosti. Aniž 
bychom chtěli jakkoliv zpochybňovat roli 
Úřadu jako nestranného subjektu ve věcech 
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vyúčtování a vztahů se zákazníky, máme za to, 
že podkládat takto rozsáhlou změnu vyhlášky 
podněty, které vyjadřují názory několika setin 
procenta zákazníků v ČR, není zcela šťastné. 
Úřad uvedl, že v roce 2019 zpracoval cca 14 
000 podnětů zákazníků. Toto představuje 
pouhé 0,15 % z celkového počtu zákazníků (v 
elektřině a plynu) v ČR (bez započtení 
zákazníků využívajících systémy CZT). V 
roce 2020, kdy Úřad přijal 13 192 podnětů, pak 
dle informací na jeho webových stránkách na 
vyúčtování mířilo 16 % z nich. V roce 2020 se 
tak na podobu vyúčtování stěžovalo pouhých 
0,024 % zákazníků v elektřině a plynu (opět 
bez započtení zákazníků v CZT). 
Nedomníváme se, že tento objem podnětů 
může představovat ucelený názor zákazníků na 
problematiku vyúčtování, když zbylých 99 % 
zákazníků nevyjádřilo v daném roce žádné 
připomínky. Důsledkem postupu úřadu je i to, 
že významné změny podoby vyúčtování, které 
se dotknou miliony zákazníků, dělá (na 
základě jeho vyjádření) jen z podkladů, které 
získal od těchto zákazníků a nikoliv zákazníků, 
kteří jsou s podobou vyúčtování spokojeni. 
 
Zástupci dodavatelů upozorňovali opakovaně 
ERÚ, že podobu vyúčtování v minulosti 
upravovali právě na základě šetření 
spokojenosti svých zákazníků, cílem žádného 
dodavatele není a být nemůže mít nepřehledné 
a matoucí vyúčtování.  
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Proto nemůžeme souhlasit s vypořádáním 
připomínky, a i nadále požadujeme: 
 
- Přehodnotit potřebnost změn pouhého 
půl roku (dle vyjádření MPO) předtím, než 
bude koncepčně dořešen nový EZ včetně tezí 
prováděcích právních předpisů. Nový 
energetický zákon bude mít další významné 
dopady do vyhlášky o vyúčtování a vyvolá tak 
opětovné otevření systémů dodavatelů, a tudíž 
další náklady. Doporučujeme proto, vložit 
maximální úsilí do dopracování nového 
energetického zákona tak, aby byla jasná 
budoucí pravidla trhu (a byla řádně provedena 
implementace zimního balíčku), a až následně 
komplexně revidujme jednotlivé prováděcí 
právní předpisy (vzájemné provázané) a 
upravme podobu fakturační vyhlášky. 
 
- Založit pracovní skupinu, kde budou s 
dodavateli, zástupci spotřebitelských 
organizací a případně dalšími subjekty 
projednány navrhované změny tak, aby byly 
zohledněny reálie trhu s energií v ČR a změny 
potřebné pro zohlednění nových fenoménů 
typu aktivních zákazníků. 
 
Doplňující vyjádření ERÚ: 
 
Vyhláška provádí povinnost držitelů licence 
vyúčtovávat dodávku elektřiny. To je její 
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zákonem předpokládaný rozsah. Ačkoli nový 
energetický zákon přinese nové instituty, z 
podstaty věci nic nezmění na skutečnosti, že 
pokud bude zákazníkovi dodávána energie, 
držitel licence ji bude povinen vyúčtovat v 
rozsahu, náležitostech a termínech podle 
vyhlášky o vyúčtování. 
Na tomto aspektu vyhlášky nic nezmění i 
existence aktivního zákazníka, agregace, 
akumulace či komunitní energetiky. Není 
možné zaměňovat vyhlášku o vyúčtování s 
plánovanými obchodními modely. 
 
Věcný záměr nového EZ (výslovně a 
konkrétně) zachovává podmínky pro vydání 
vyhlášky v předložené podobě. Vzhledem k 
tomu, že byl vytvořen ve velmi širokém plénu, 
včetně účasti Vašich zástupců, nedokážeme si 
představit racionální důvod, proč by neměl být 
respektován. A protože návrh vyhlášky 
transponuje požadavky směrnic v širokém 
rozsahu, není zde předpoklad pro její změnu v 
případě vydání nového EZ. Bez ohledu na to, 
zda bude vydán v časově blízkém horizontu 
(který navíc není zaručen, pouze deklarován), 
či nikoli. 
 
Vyhlášku o vyúčtování je nutné vydat z 
důvodu transpozičních lhůt. Věcný záměr EZ 
potvrzuje, že nový EZ nepřinese žádné bariéry 
bránicí tomu, aby ERÚ (a členský stát jako 
takový) si mohl dovolit nedodržet své závazky 
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vyplývající z členství v EU. Je nutné tomuto 
aspektu přikládat odpovídající význam, v 
dosavadních Vašich připomínkách tomu tak 
není. 
 
Skutečnost, že je vyhláška označována jako 
transpoziční předpis, nevylučuje, aby zde byly 
realizovány i jiné návrhy změn. Z návrhu 
vyhlášky je ale zřejmé, že veškeré navrhované 
změny se snaží zachovat v co největší možné 
míře současnou praxi, tam kde ji je možné 
označit za souladnou s novými požadavky, či 
za správnou). 
 
ERÚ je zákonem svěřena kompetence jak 
obecně v oblasti ochrany spotřebitele, tak v 
oblasti stanovení parametrů pro vyúčtování.   
ERÚ z úřední činnosti disponuje dostatečnými 
podklady pro vytvoření vyhlášky. ERÚ je 
součástí evropských spotřebitelských 
pracovních skupin. Evropské spotřebitelské 
trendy jsou zřejmé – informace ve vyúčtování 
mají být spotřebitelům poskytovány 
srozumitelně a způsobem, který zajistí, že jimi 
nebudou zahlceni. Cílem je neustále 
zjednodušovat vyúčtování. 
 
Tomu odpovídá i návrh změny konstrukce 
poskytování rozsahu dokladu o vyúčtování. 
Mimochodem, od začátku je tato změna 
prezentována jako ta, která vyplývá z 
preambule směrnice, a evropských 
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spotřebitelských trendů. Skutečnost, že tento 
požadavek není přímým požadavkem 
směrnice, nemění nic na jeho racionalitě, a už 
vůbec nic na vyhodnocení, zda je pro 
spotřebitele prospěšný. 
 
Změna konstrukce rozsahu souvisí i s tím, že 
směrnice některé náležitosti, které jsou nyní v 
části B, výslovně označuje za klíčové, které 
mají být zřetelným způsobem odděleny od 
jiných částí vyúčtování – i proto dochází k 
přesunu některých náležitostí z části B do části 
A (což je správné i z hlediska toho, že v části 
A mají být základní informace, v části B pak 
podrobné – tuto logiku věci současná vyhláška 
nezvýrazňuje, v neprospěch jejích současných 
adresátů). 
 
Pro úplnost - odůvodnění bylo připraveno v 
souladu s Legislativními pravidly vlády, a 
troufáme si tvrdit, že nad rámec obvyklé praxe 
státní správy.  Hodnocení dopadu regulace 
(tzv. RIA) nebylo podle rozhodnutí 
příslušných autorit nutné realizovat, a tento 
aspekt tak není možné úřadu vytýkat jako 
pochybení.   
 
Některé Vaše argumenty nejsou postaveny s 
oporou či odkazem na skutečnou praxi, ale 
pouze na degradování vyjádření ERÚ. Na tuto 
kategorii připomínek je reakce náročnější, 
nicméně platí, že ke všem aspektům jsme se 
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transparentně již od VKP v našich 
vypořádáních vyjádřili, a opětovně výše v 
rámci vypořádání MPŘ, a je nutné je nadále 
reflektovat.   
 
Doplňující poznámka ERÚ: Návrh vyhlášky na 
základě jednání ze dne 11.2.2021 upraven ve 
smyslu požadavku připomínky, argumentační 
stav věci budou přesunuty na úroveň nově 
vzniklé pracovní skupiny k dalším úpravám 
vyhlášky o vyúčtování. 

2. Připomínka k nedostatečnému zákonnému zmocnění ke 
stanovení povinnosti poskytování informací o vyúčtování 

Jsme toho názoru, že vyhláška jde ve svém návrhu nad rámec 
zmocnění vymezeného energetickým zákonem. Návrh 
vyhlášky v § 19 zavádí tzv. informace o vyúčtování, zde 
povinnost poskytování tzv. informací o vyúčtování. K takové 
podzákonné právní úpravě však není dle našeho názoru ERÚ 
zmocněn. ERÚ je zmocněn ke stanovení rozsahu, obsahových 
náležitostí a termínů vyúčtování, nikoli informací 
o vyúčtování, což je dané mj. tím, že ani neexistuje zákonná 
povinnost poskytovat vedle vyúčtování rovněž informace o 
vyúčtování. Informace o vyúčtování není vyúčtováním ve 
smyslu § 11 odst. 1 písm. f) energetického zákona a ostatně ani 
ve smyslu definice pojmu vyúčtování podle navrhovaného § 2 
písm. a) návrhu vyhlášky. Vyhláška tedy v navrhovaném § 19 
neprovádí žádnou zákonnou úpravu a ani ERÚ není zmocněn k 
podzákonné úpravě týkající se informací o vyúčtování. 
 

Neakceptováno 
 
Jak z uvedené terminologie „informace o 
vyúčtování“, tak ze skutečnosti, že obsahuje 
vybrané, nicméně totožné náležitosti jako 
doklad o vyúčtování, je zřejmá přímá vazba na 
vyúčtování. V tomto ohledu bude rovněž 
problematika projednána v pracovních 
komisích LRV, jako procesního garanta této 
otázky v průběhu tvorby právních předpisů. 
Pro úplnost - ostatní připomínková místa 
(jejich legislativní útvary) názor ohledně 
nedostatku zmocnění nevznesla. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Přestože částečně rozumíme argumentaci 
Úřadu, i dále musíme trvat na skutečnosti, že 
Úřad v současném EZ nemá zákonné 
zmocnění stanovit a vyžadovat po účastnících 
trhu zasílání informací o vyúčtování. 
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Dodavatelé energie mají podle § 11 odst. 1 
písm. f) stávajícího zákona povinnost 
vyúčtovávat dodávky elektřiny, plynu a tepla, 
a nemají povinnost poskytovat zákazníkům 
informace o vyúčtování. Nelze originárně 
stanovit povinnost prováděcím právním 
předpisem, pokud není alespoň v základních 
obrysech taková povinnost stanovena 
zákonem. I kdyby tedy ERÚ překročil zákonné 
zmocnění a stanovil vyhláškou termíny pro 
předkládání informací o vyúčtování (ve 
smyslu směrnice), nic to nezmění na tom, že 
povinnost poskytování těchto informací bez 
úpravy zákona nebude založena a vyhlášková 
úprava nebude vymahatelná. I proto výše 
navrhovaná provazba úpravy vyhlášky na 
nový EZ. Vyúčtování se od pouhých informací 
o vyúčtování liší tím, že se jedná o vyčíslení 
sumy pro úhradu nákladů spojených s 
dodávkou elektřiny, zemního plynu či 
zásobování teplem. Informace o vyúčtování 
pak poskytují informaci o spotřebě a dalších 
náležitostech, nikoliv ale o částce, kterou by 
měl zákazník platit. Proto není informace o 
vyúčtováním samotným vyúčtováním, a v této 
oblasti není ERÚ zmocněn k žádné 
podzákonné úpravě. 
 
 
Domníváme se, že současné zmocnění, které je 
uvedeno v Energetickém zákoně, § 98a, odst. 
2, písm. j: „j) rozsah, náležitosti a termíny 
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vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo 
tepelné energie a souvisejících služeb v 
elektroenergetice a souvisejících služeb v 
plynárenství,“ není pro účely vyhlášky 
postačující.  
 
Rozumíme argumentaci Úřadu, že otázku 
zmocnění chce řešit až při projednání vyhlášky 
v rámci komisí LRV, ale domníváme se, že 
pokud má Úřad za to, že toto zmocnění 
obsahuje i zmocnění pro informace o 
vyúčtování, pak by i v rámci vypořádání 
připomínek měl doplnit na základě jakého 
ustanovení zákona toto zmocnění dovozuje.  
Odkaz na skutečnost, že ostatní připomínková 
místa se k této problematice nevyjádřili, není 
podle našeho názoru relevantní z pohledu 
posouzení zmocnění ERÚ. 
 
Dále si v otázce zmocnění dovolujeme 
připomenout diskusi v rámci vypořádání 
připomínek ve VKP týkající se záměru Úřadu 
stanovit formální podobu vyúčtování. Jsme si 
vědomi záměru Úřadu i tyto oblast na základě 
připomínek ostatních subjektů upravit a i 
skutečnosti, že si je Úřadu vědom hranice 
zmocnění, které v této oblasti má. Přesto si 
dovolujeme upozornit, že dle našeho názoru je 
na místě důvodná pochybnost i v této otázce, 
neboť v § 5 odst. 3 návrhu vyhlášky 
(nazvaném jako „Formální náležitosti dokladu 
o vyúčtování“) Úřad stanoví, že „Doklad o 
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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“. Stanovení 
elektronické nebo listinné podoby dokladu o 
vyúčtování z našeho pohledu nelze bez dalšího 
považovat za „náležitost vyúčtování“ 
(náležitost je kritérium obsahu, nikoli podoby). 
Dovolujeme si proto pouze upozornit, že 
navrhované ustanovení zvyšuje právní 
nejistotu účastníků trhu, protože pouze 
předpokládá, že podoba dokladu o vyúčtování 
musí být sjednaná, a žádným způsobem 
neupravuje podobu vyúčtování v případě, že 
není se zákazníkem smluvně dohodnuta. 
Případný argument, že obdobnou úpravu 
obsahuje již stávající vyhláška č. 70/2016 Sb., 
nepovažujeme za postačující, protože i 
stávající úprava v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 
70/2016 Sb. je vzhledem k výše uvedenému 
podzákonnou úpravou mimo zákonné 
zmocnění ERÚ. 
 
Doplňující poznámka ERÚ: Návrh vyhlášky na 
základě jednání ze dne 11.2.2021 upraven ve 
smyslu požadavku připomínky, argumentační 
stav věci budou přesunuty na úroveň nově 
vzniklé pracovní skupiny k dalším úpravám 
vyhlášky o vyúčtování. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 133 z 181 
 

1. Připomínka k rozdělení částí A, B, C faktury a nezasílání 
části B faktury (§ 4 a dále dle výskytu v textu vyhlášky) 

V případě, že by nebylo vyhověno obecné připomínce č. 1 (viz 
výše) a vyhláška nebyla stažena z legislativního procesu, 
požadujeme zachování stávajících částí A, B, C faktury a také 
zachování jejich zasílání dosavadním způsobem. 

Odůvodnění: 
Podle navrhované vyhlášky se doklad o vyúčtování poskytuje 
v rozsahu základní části (část A) a doprovodné části (část C). 
Pokud o to zákazník požádá, doklad o vyúčtování obsahuje i 
podrobnou část (část B). ERÚ tak v navrhovaném ustanovení 
zcela otáčí dosavadní princip, podle kterého platí, že se 
vyúčtování poskytuje zákazníkovi zásadně kompletní, tedy v 
rozsahu všech tří částí A, B i C, a je na volbě zákazníka, zda 
požádá o jeho zúžený rozsah.  
Navrhované nezasílání části B faktury, která obsahuje 
informace o regulovaných složkách ceny, vnímáme jako velký 
krok zpět ve věci informování zákazníků o tom, co všechno v 
rámci své faktury platí. Bez části B se de facto znemožňuje 
kontrola vyúčtování ze strany zákazníka, když v části A chybí 
zásadní položky a ani nezohledňuje případné změny během 
fakturačního období (např.  produktů, dis. sazby, výměna 
měřidla). S ohledem na obsahové náležitosti jednotlivých částí 
vyúčtování považujeme za žádoucí, aby zákazník měl přístup k 
detailním informacím o spotřebě energie a souvisejících 
platbách (část B) automaticky, tj. aniž by o takové zpřístupnění 
musel dodatečně žádat nebo jej dohledávat. Navrhovaná úprava 
je v přímém rozporu s požadavkem směrnice na uživatelskou 

Vysvětleno 
 
Přehlednost a srozumitelnost (prostřednictvím 
zřetelně uvedeného omezený počtu důležitých 
informací) je deklarovanou filozofií směrnice 
a vyhovění Vaší připomínky by bylo ve 
zjevném rozporu se schváleným věcným 
záměrem energetického zákona, podle 
kterého  „v souladu s požadavky směrnice 
2019/944 dojde také ke změně v rozsahu 
vyúčtování elektřiny a plynu. Zatímco podle 
stávající právní úpravy je příslušný subjekt 
povinen primárně poskytovat doklad o 
vyúčtování v plném rozsahu (1. základní část, 
2. podrobná část, 3. doprovodná část) a 
zákazník je oprávněn požádat o zúžení 
rozsahu, budoucí právní úprava nastaví 
opačnou konstrukci, kdy bude primárně 
poskytována pouze základní a doprovodná 
část, a zákazník bude oprávněn požádat o 
rozšíření rozsahu“, resp. rovněž že „detailní 
úprava zohledňující požadavky směrnice 
2019/944 (primární poskytnutí dokladu o 
vyúčtování zákazníkovi pouze v základním 
rozsahu, na vyžádání zákazníka v plném 
rozsahu) bude obsažena v prováděcím 
právním předpise“. 
Návrh věcného záměru zákona i této vyhlášky 
je dále plně v souladu i s Vizí pro spotřebitele 
energie s horizontem do roku 2030, kterou 
společně zpracovaly Rada evropských 
energetických regulačních orgánů (CEER) a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 134 z 181 
 

vstřícnost, protože přístup ke všem údajům z vyúčtování bude 
vyžadovat další kroky na straně spotřebitele. 
ERÚ navrhovanou úpravu označuje (alespoň v rozdílové 
tabulce) za transpoziční, ale poskytování pouze části 
vyúčtování nemá žádnou oporu v odkazovaném čl. 18 směrnice 
2019/944, ani v citovaném ustanovení novelizované směrnice 
o energetické účinnosti. Nejedná se tedy o směrnicovou úpravu, 
ale čistě národní specifikum. Evropská právní úprava vyžaduje, 
aby doklady o vyúčtování byly přehledné a srozumitelné, 
nevyžaduje naopak rozdělení informací do skupin, či nezasílání 
některých informací s cílem zpřehlednění dokladu. Cílem nové 
evropské právní úpravy není dosažení vyšší míry 
srozumitelnosti pomocí redukce informací zasílaných 
zákazníkovi. Zúžení výčtu zasílaných informací může vyústit v 
situaci, kdy zákazník není schopen pouze na základě zaslaného 
dokladu provést jeho kontrolu a informace si musí dohledávat 
či vyžádat. 
Obecně je tedy cílem nové evropské legislativy zákazníky lépe 
informovat a poskytnout jim všechny nástroje pro účinnou 
změnu dodavatele a mimosoudní řešení sporů. Domníváme se, 
že požadavek na nezasílání jedné části faktury, která právě tyto 
informace obsahuje, jak konstatuje i důvodová zpráva, je 
v přímém rozporu s duchem evropské legislativy, kvůli které 
je, podle informací ERÚ z předkládaných materiálů, nová 
vyhláška předkládána. 
Krok zpátky ve věci informovanosti zákazníků o údajích 
potřebných pro změnu dodavatele či reklamaci faktury pak 
uznává i samotný ERÚ v důvodové zprávě: „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 

Evropská spotřebitelská organizace (BEUC), 
která mj. uvádí: „Informace mají být 
spotřebitelům poskytovány srozumitelně a 
způsobem, který zajistí, že jimi nebudou 
zahlceni.“ a „Cílem je také neustále 
zjednodušovat vyúčtování.“ (viz strana 5 
uvedeného materiálu). 
 
Máme za to, že: 
 
- z logiky a podstaty věci má nový záměr, tedy 
poskytování dokladu o vyúčtování primárně 
v základní podobě, násobně vyšší potenciál 
zvýšit přehlednost a srozumitelnost než 
ponechání současného „plného“ rozsahu 
- ovšem především, pokud konkrétní zákazník 
bude chtít nadále obdržet doklad v současném 
rozsahu – obdrží ho v současném rozsahu – 
návrh vyhlášky tak oproti současnému stavu 
v konečném důsledku nic nemění 
 
Každý zákazník je jiný. Podle návrhu vyhlášky 
si zákazník může sám určit, co je pro něho 
vhodný rozsah vyúčtování – a to je objektivně 
nejvhodnější řešení. 
 
Zákazník na základě návrhu vyhlášky nemůže 
přijít o žádné informace. A to i v případě, že se 
rozhodne obdržet doklad o vyúčtování pouze 
v základním rozsahu – podrobná část totiž 
základní část pouze rozvádí a konkretizuje, 
lépe řečeno znovu detailněji opakuje, a to je 
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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.“ 
ERÚ dále nové rozdělení faktury odůvodňuje tím, že nově 
„nebude docházet ke směšování údajů z části A i B např. v 
jedné tabulce (jako je tomu v naprosté většině případů v 
současné praxi) – což přispěje k přehlednosti dokladu o 
vyúčtování.“ Z průzkumu mezi dodavateli energie nicméně 
vyplynulo, že velká část z nich má zmiňované tabulky oddělené 
ve dvou částech faktury. Není nám zřejmé, odkud ERÚ tyto 
informace čerpá, nepovažujeme je však za dostatečně průkazné 
pro tak podstatnou změnu podoby vyúčtování.  
Ohledně přesunu některých náležitostí z dosavadní části B do 
části A vyúčtování uvádíme, že ERÚ v minulosti opakovaně 
proklamoval, že jedním z jeho klíčových zájmů je ochrana 
zákazníka a spotřebitele. Jedním z nástrojů, jak ERÚ prakticky 
tuto svoji roli naplňuje, je mj. právě vyhláška o vyúčtování, 
prostřednictvím které ERÚ stanovil takové obsahové a 
formální požadavky na vyúčtování dodávek energie, aby 
vyúčtování bylo pro zákazníky (zejm. z řad spotřebitelů) 
přehledné, srozumitelné a pochopitelné. Proto původní i 
stávající vyhláška o vyúčtování předpokládaly, že úvodní část 
vyúčtování (část A) bude obsahovat pouze souhrnné údaje, 
přičemž detailní informace měla obsahovat část B. Pro úplnost 
uvádíme, že zákazník měl dostat obě tyto části vyúčtování 
(resp. všechny tři části vyúčtování), pokud si sám nevyžádal 
zúženou podobu vyúčtování. Tento stav návrh nové vyhlášky 
mění, když do původně stručné, přehledně a čistě souhrnné 

v současné praxi právě často důvodem 
nesrozumitelnosti a nepřehlednosti. 
Zákazník tak má veškeré relevantní údaje o 
vlastní spotřebě – zejména její výši, cenu, 
včetně jejího členění na regulovanou a 
neregulovanou část – a to se zvýrazněním 
důležitých změn.  
 
Vaše vyjádření je tak vnitřně rozporné – na 
jednu stranu považujete současný rozsah a 
obsah dokladu o vyúčtování za dostatečně 
vhodný, aby zůstal zachován, na druhou stranu 
však rozporujete snahu úřadu o její zachování 
(pouze s povinnými doplněními a marginální 
racionalizací stávající podoby) pouze 
z důvodu, že bude poskytován primárně 
v základní části.  
Ano, současný návrh vyhlášky je postaven na 
opačném principu (který ovšem v konečném 
důsledku degraduje samotné členění na části 
A, B a C), který ale i dnes znamená 
zpřístupnění případné neposkytnuté části 
způsobem umožňující dálkový přístup. Návrh 
vyhlášky tedy ani z hlediska požadavků na 
zpřístupnění nezpůsobuje nové aplikační 
obtíže a nepožaduje nové úpravy. 
Jedinou změnou tak zůstává poskytování 
dokladu o vyúčtování primárně v základní 
části. Máme za to, že zákazník má právo na 
tuto změnu – impuls, který aktivuje jeho 
dispozice s vyúčtováním – a který mu může 
maximálně doklad zpřehlednit. Pokud to tak 
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části A, přesunuje celou řadu dalších údajů, které se však již 
vyznačují zvýšenou mírou detailu. 
Část A vyúčtování navrhovaným přesunem informací naprosto 
ztratí svůj jednoduchý, přehledný a souhrnný charakter, a tedy 
do značné míry i svůj význam. V navrhovaném rozšíření 
požadovaných údajů na základní části vyúčtování nespatřujeme 
z pohledu zákazníka a spotřebitele žádnou přidanou hodnotu. 
Jsme přesvědčeni, že navrhované doplnění části A vyúčtování 
povede ke znepřehlednění vyúčtování a zvýšení jeho 
nesrozumitelnosti.  
Jelikož vyhláška přesouvá řadu informací z části B do části A, 
bude navíc prakticky docházet k duplicitě informací v těchto 
dvou částech a část B bude de facto postrádat svůj smysl. 
Proklamované zjednodušení a zpřehlednění vyúčtování pro 
zákazníka bude podle našeho názoru fakticky pouze zdánlivé. 
Proto navrhujeme zúžení výčtu informací v části A, respektive 
zachování současného stavu, aby byl nadále zachován její 
přehledový charakter. 
Dále není pravdou, že všechny potřebné údaje jsou nově 
uvedeny v části A faktury. V té je pouze jednoduchá informace 
o celkových regulovaných platbách, detailní informace ale 
chybí. Toto konstatuje i důvodová zpráva k navrhované 
vyhlášce: „Změna konstrukce vyhlášky má přispět k 
přehlednosti dokladu o vyúčtování. Zákazník oproti 
současnému stavu nepřichází o žádný údaj, pouze ho obdrží v 
jeho základní podobě. Pokud bude na základě vlastního 
rozhodnutí vyžadovat konkretizaci, získá ji prostřednictvím 
části B.“ 
Duplikace některých informací v části A a B faktury navíc 
povede ke zcela zbytečným vícenákladům na straně dodavatelů 
energie a také může vést ke zmatení části zákazníků. ERÚ v 

sám nebude vnímat, zajistí si – jednorázově – 
pokračování současného stavu. Opět je tím 
potvrzeno, že vyhláška v konečném důsledku 
současný stav, který ve svých připomínkách 
požadujete zachovat, nemění.  
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Připomínka nebyla vysvětlena, ale odmítnuta.  
 
Nemůžeme souhlasit s vyjádřením Úřadu, že 
návrh vyhlášky oproti současnému stavu v 
konečném důsledku nic nemění. Naopak, zcela 
se otáčí dosavadní logika informování 
zákazníků. Nemůžeme souhlasit ani s tím, že 
nové změny nepožadují nové úpravy 
aplikačních rozhraní. Bude nutné zcela otočit 
systém žádostí, upravit IT systémy a aplikační 
rozhraní a proškolit personál, což vyvolá 
nemalé náklady. 
 
Toto konstatuje i Úřad v odůvodnění 
vypořádání k obecné připomínce č. 2 výše: 
„Úřad je si vědom, že změny ve vyhlášce 
znamenají finanční náklady na úpravu 
interních systémů.“. 
 
Úřad argumentuje, že část B pouze „znovu 
detailněji opakuje“ části A a C. Pak nevidíme 
důvod, proč by část B měla vůbec tvořit část 
vyúčtování, pokud v ní Úřad shledává tak 
nízkou přidanou hodnotu? Požadovat po 
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důvodové zprávě uvádí, že „změna vyhlášky byla navržena tak, 
aby nevyžadovala strukturální změnu stávajících informačních 
systémů jednotlivých subjektů,“. Podle našich zjištění je opak 
pravdou. Značení stávajících částí vyúčtování dodávky energie 
písmeny A, B a C má navíc určitou logiku, vystihuje určitou 
posloupnost ve významu a míře detailu údajů na jednotlivých 
částech a všechny tři části dohromady tvoří celek.  
Domníváme se, že postup, který navrhuje ERÚ, kdy má být 
zákazníkovi zásadně nově poskytnuta pouze část A a část C 
vyúčtování, tuto logiku narušuje. I kdyby ERÚ nebyl ochoten 
tuto připomínku akceptovat, měl by alespoň změnit označování 
jednotlivých částí vyúčtování, aby měly logickou návaznost – 
pokud zákazník obdrží části vyúčtování označené jako „A“ a 
„C“, logicky by to v něm mohlo vzbuzovat zcela oprávněný 
dojem, že v poskytnutém vyúčtování část chybí (část B) a že 
poskytovatel ve vyúčtování pochybil, když neposkytnul 
vyúčtování v plném rozsahu. Z interních analýz dodavatelů 
energií vyplynulo, že změny navrhované vyhláškou povedou k 
nákladům v řádu několika milionů až desítek milionů korun dle 
rozsahu nabízených produktů a struktuře zákaznického 
portfolia, což je specifické pro jednotlivé dodavatele, jelikož 
vyžadují strukturální změny v informačních systémech 
způsobené přesunem jednotlivých částí faktury a doplněním 
nových požadavků. Vzhledem k rozsahu navrhovaných změn 
bude nutné kompletně předělat vzhled faktur a nově uspořádat 
informace pro jednotlivé části A, B, C. Toto znamená jak 
předělání grafické podoby faktury (pro všechny produkty, který 
dodavatel energie má), tak i souvisejícího IT systému. Také 
bude nutné zaregistrovat všechny zákazníky do internetových 
portálů dodavatelů (i ty, kteří portál dnes nevyužívají, jelikož 
např. nemají v domácnosti internetové připojení, nebo o to 
nemají zájem), jelikož část B musí být dostupná v každém 

dodavatelích vypracovávání dodatečné části 
vyúčtování, pokud se nepředpokládá, že by ji 
zákazníci vyžadovali, nepovažujeme za účelné 
vynaložení nákladů. 
 
Navíc nově navrhovaný systém může vést k 
vyšší nespokojenosti zákazníků, kteří mohou 
mít pocit, že nezasíláním jedné části 
vyúčtování (nadto označené jako část „B“, tj. 
zákazník na svém vyúčtování obdrží část 
označenou „A“ a část označenou „C“) jim 
dodavatel určité části faktury úmyslně 
zatajuje. Toto může v konečném důsledku vést 
nejenom k zahlcení zákaznické obsluhy, ale i k 
nárůstu podnětů vůči Úřadu.  
 
Také máme za to, že zákazník často ani nebude 
vědět, že neobdržel všechny tři části 
vyúčtování a tento zvolený model řešení 
povede ke zmatení zákazníků. Úřad nijak 
neřeší, jak se zákazník o navrhované zákonné 
změně dozví a nepočítá s tím, že zákazníci se 
o možnosti požádat si o rozšířené vyúčtování 
nemusí nijak dozvědět. 
 
Nerozumíme logice, podle které se 
informovanost zákazníka a přehlednost 
vyúčtování zvýší tím, že se do stávající 
jednoduché základní části vyúčtování (část A) 
doplní celá řada náležitostí z podrobné části 
(část B), takže základní část vyúčtování 
přestane být základním a jednoduchým 
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případě. Rovněž je možné očekávat nárůst provozních nákladů 
souvisejících s novou strukturou vyúčtování (tisky, zavedení 
nových procesů pro předávání vyúčtování v elektronické 
podobě, odbavování dotazů zákazníků). 
Podle našeho názoru tak nelze identifikovat žádnou skupinu 
subjektů, kterým by navrhovaná změna měla přinést zjevný a 
nezpochybnitelný prospěch – zákazník obdrží méně informací 
než dosud a bude-li si chtít vyúčtování zkontrolovat, bude 
muset nezbytné údaje (část B) po dodavateli vyžadovat, a 
dodavatel bude vynakládat nezanedbatelné prostředky na to, 
aby mohl poskytovat zákazníkovi vyúčtování v celém rozsahu. 
Navrhované řešení bude spíše motivovat k tomu, aby bylo do 
obchodních podmínek dodavatelů doplněno ustanovení o tom, 
že zákazník akceptací obchodních podmínek žádá o 
poskytování vyúčtování v celém rozsahu. 
Žádáme proto o zachování stávajícího rozdělení faktury do 
částí A, B, C a o zachování stávajících pravidel pro zasílání 
všech částí faktury, pokud zákazník explicitně nežádá 
jinak.  
Takto zásadní úprava podoby vyhlášky, která zcela mění 
podobu vyúčtování a způsob informování zákazníků by neměla 
být provedena jako pouhá dílčí implementace směrnice, jestliže 
je současně velmi pravděpodobné, že po přijetí nového 
energetického zákona bude nezbytné celou oblast vyúčtování 
poskytovaných služeb a poskytování souvisejících informací 
upravit zcela nově, jak už uvedeno výše. Gestor energetického 
zákona pak předpokládá, že před nabytím účinnosti této 
vyhlášky bude předložen nový zákon na vládu.  
Navrhované znění textu v § 4: 
(1) Doklad o vyúčtování podle § 3 se poskytuje v rozsahu 
základní, podrobné a doprovodné části, které jsou zřetelně 

přehledem vyúčtování, a následně přístup k 
podobné části vyúčtování bude podmíněn 
aktivitou (aktivním jednáním) na straně 
zákazníka. Jen obtížně si lze představit, že by 
tento přístup měl být naplněním cíle „neustále 
zjednodušovat vyúčtování“, jak tvrdí ERÚ.     
 
Není pravdou, že „Návrh vyhlášky tedy ani z 
hlediska požadavků na zpřístupnění 
nezpůsobuje nové aplikační obtíže a 
nepožaduje nové úpravy“. Právě proto, že se 
zcela obrací princip opt-in pro poskytování 
podrobné části vyúčtování, tak tato skutečnost 
sama o sobě dokládá, že návrh vyhlášky 
požaduje úpravy.  
 
Z těchto důvodů i nadále nesouhlasíme s nově 
navrhovaným zasíláním pouze některých částí 
faktury a z našeho pohledu nelogickým 
rozvržením informací napříč jednotlivými 
částmi faktury. 
 
Vyjádření ERÚ: 
 
Již opakovaně jsme deklarovali, že 
nezahlcování zákazníků informacemi na 
dokladech o vyúčtování, jakož i 
zjednodušování podoby těchto dokladů, je 
evropským spotřebitelským trendem. To samo 
o sobě představuje výrazný argument pro 
navrhovanou změnu. 
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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. 
(2) Pokud o to zákazník písemně požádá, může být doklad o 
vyúčtování poskytovaný podle § 3 poskytnut pouze v rozsahu 
základní části a doprovodné části. 
(3) Pokud zákazník uvedený v odstavci 2 písemně požádá, 
poskytuje se mu doklad o vyúčtování opět v plném rozsahu 
podle § 3 

Pomineme-li však na okamžik výše uvedené, 
platí neméně významně i následující: 
Návrh vyhlášky napravuje částečnou 
neúčinnost konstrukce stávající vyhlášky. 
Dělení na části A, B a C nemůže být 
maximálně efektivní, pokud se zákazníkovi 
stejně vždy poskytují všechny části. 
Současná vyhláška rovněž sice část A 
označuje za „základní“, ale některé klíčové 
údaje (označované za klíčové i přílohou č. I 
směrnice 2019/944), obsahuje v části B. Návrh 
vyhlášky tedy tyto dílčí nepřesnosti nezavádí, 
ale naopak napravuje, neboť právě naší úřední 
činnosti je potvrzováno, že znepřehledňují 
orientaci zákazníků v dokladech. 
 
Na tato zajištění z praxe je úřad povinen 
reagovat a vyhlášku měnit tak, aby přiléhavěji 
reagovala na realitu praxe. Opětovně 
upozorňujeme, že tak nečiníme svévolně, ale 
tyto změny navrhujeme ve fázi, kdy je nutné 
vyhlášku upravit kvůli transpozici směrnic. 
 
Právě proto, že povinné náležitosti směrnic 
přibývají, je navrhovaná konstrukce jediným 
logickým řešením požadavku na rozšiřování 
povinných náležitostí a zároveň nezahlcování 
zákazníků informacemi.  
 
K Vámi navrhovanému krajnímu řešení 
odstranění celé části B je nutné zmínit, že 
existuje několik kategorií zákazníků – někteří 
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nevyžadují podrobné informace, někteří ano. 
Odstranění části B z tohoto pohledu není 
vhodné, neboť úřad v žádném případě nechce 
zúžit rozsah práva zákazníka na informace 
ohledně jeho vyúčtování. 
 
A protože i nyní je možné nepožadovat část B, 
jinými slovy, stávající úprava již nyní 
umožňuje konstrukci, která je předkládána v 
návrhu vyhlášky, v konečném důsledku se 
opravdu nic nemění – pouze s ohledem na výše 
uvedené důvody se konstrukce otáčí. Jinými 
slovy, dodavatelé již nyní musejí být na stav, 
který vyhláška navrhuje jako primární, 
připraveni, a není tak možné hovořit o 
nepředvídatelných požadavcích ze strany 
úřadu. 
 
A ačkoli si vážíme Vaší snahy chránit 
oprávněné zájmy zákazníků, mediální 
prezentaci navrhovaných změn a související 
aspekty v naší gesci nesouvisí s legislativním 
procesem, a proto se k nim v tuto chvíli 
nebudeme vyjadřovat. 
 
V neposlední řadě je nutné doplnit, že 
povinnou součástí vždy zasílané části dokladu 
o vyúčtování je údaj nezbytný pro přístup 
zákazníka k podrobné části dokladu o 
vyúčtování  (obdobně již ve stávající 
vyhlášce), takže o nelze navrhovanou 
konstrukci označovat jako zatajování. A my 
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věříme, že tu o náležitost v dokladech uchopíte 
rovněž tak, že „zmatení“ zákazníka nebude ani 
teoreticky možné. 
 
Určitě nepovažujeme za vhodné, že rozvržení 
informací je z Vašeho pohledu nelogické, jak 
tvrdíte, nicméně potvrzuje to bohužel 
skutečnost, že vystupujete v roli podnikatele – 
odborníka v daném segmentu, a že je správné, 
že právní předpisy, občanským zákoníkem 
počínaje, a právě například vyhláškou o 
vyúčtování konče, upravují speciální úpravy 
na ochranu zákazníků, a svěřují za tímto 
účelem odpovídající kompetence a zmocnění 
nezávislým státním orgánům. 
 
Doplňující poznámka ERÚ: Návrh vyhlášky na 
základě jednání ze dne 11.2.2021 upraven ve 
smyslu požadavku připomínky, argumentační 
stav věci budou přesunuty na úroveň nově 
vzniklé pracovní skupiny k dalším úpravám 
vyhlášky o vyúčtování. 

2. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. c), § 7 odst. 2 písm. c) a § 8 
odst. 2 písm. c) 

Požadujeme upravit ustanovení § 6 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 
místa nebo jednotlivých odběrných předávacích míst 
odběrného místa, a jmenovitou proudovou hodnotu hlavního 
jističe před měřicím zařízením; v případě vyúčtování za více 
odběrných míst se jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe 

Neakceptováno 
 
Místo připojení je definované ve vyhlášce o 
připojení, přímo související 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 
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před měřicím zařízením pro jednotlivá odběrná místa neuvede, 
pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 
místa nebo jednotlivých odběrných předávacích míst 
odběrného místa,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) takto: 
„c) adresu a identifikační číselný kód (EAN kód) odběrného 
místa nebo jednotlivých odběrných předávacích míst 
odběrného místa a jmenovitou proudovou hodnotu hlavního 
jističe před měřicím zařízením,“. 

Odůvodnění: 
Požadujeme ve vyhlášce jasně zakotvit možnost vyúčtovávat 
dodávku nejenom k odběrnému, ale i k předávacímu místu, v 
souladu s aktuálně projednávanými změnami Vyhlášky o 
pravidlech trhu s elektřinou (která je aktuálně po vypořádání 
připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení). 
Vzhledem k tomu, že standardně je vyúčtování prováděno na 
předávací místo, je nezbytné jeho uvedení na doklad o 
vyúčtování dodávky elektřiny. Je též vhodné sladit používanou 
terminologii: místo připojení, předávací místo, odběrné místo – 
napříč návrhem vyhlášky a celkově provázat s připravovanou 
vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou, EZ a POZE. 
 

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. 
 
Doklad o vyúčtování se na základě vyhlášky o 
vyúčtování poskytuje zákazníkovi. Zákazník 
je definován prostřednictvím svého odběrného 
místa. 
Skutečnost, že odběrné místo může mít více 
předávacích míst, nic nemění na systematice 
vyúčtování, které znamená vyhodnocení 
uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a 
celkové výše platby za poskytnuté plnění – a 
tímto plněním je dodávka elektřiny na 
podkladě dodávkové smlouvy do odběrného 
místa. 
Zákazník má uzavřenu smlouvu na dodávku 
elektřiny do odběrného místa, a vyúčtování tak 
má probíhat na úrovni odběrného místa (tedy 
případného 
souhrnu více předávacích míst). 
Nadále se nic nemění ani na skutečnosti, že v 
systému operátora trhu je registrováno odběrné 
místo zákazníka, vůči kterému probíhají 
veškeré procesy na trhu s elektřinou. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
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Nemůžeme souhlasit s tvrzením Úřadu, že 
pojem předávací místo nemá žádný dopad do 
problematiky vyúčtování dodávek elektřiny.  
 
Domníváme se, že cílem Úřadu by mělo být 
vzájemné sladění relevantních vyhlášek, které 
jsou nadto obě v gesci Úřadu (v tomto případu 
navrhované vyhlášky o vyúčtování s 
vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou), naše 
připomínka cílila přesně k tomuto.  
 
Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou je v 
současnosti upravována právě proto, že v IS 
OTE jsou registrována předávací místa, ne 
odběrná místa, jak argumentuje Úřad ve 
vypořádání, a tedy veškeré procesy jsou 
prakticky realizovány nad jednotlivými 
předávacími místy v rámci odběrného místa. 
Rozumíme pohledu Úřadu, že by mělo být v 
zájmu zákazníka obdržet vyúčtování ve vztahu 
k odběrnému místu jako celku, nicméně toto 
nelze realizovat v případech, kdy odběrné 
místo má více předávacích míst na různých 
napěťových hladinách, přičemž Úřad v rámci 
cenového rozhodnutí stanovuje odlišné 
jednotkové regulované ceny za distribuci 
elektřiny na různých napěťových hladinách. 
Tedy z podstaty věci má zákazník právo 
obdržet informaci, jaké jsou jednotkové ceny, 
jaké je množství čerpané služby (MWh, MW) 
a jakou souhrnnou platbu je povinen hradit v 
rámci jednotlivých předávacích míst (kdy 
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každé předávací místo má svůj jednoznačný 
identifikační kód EAN). 
 
Nevidíme proto důvod, proč ponechávat ve 
vyhlášce o vyúčtování starou terminologii, 
která dnes již fakticky neplatí. 

3. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. h), § 7 odst. 2 písm. g), § 10 
odst. 2 písm. h), § 11 odst. 2 písm. g) a § 12 odst. 2 písm. 
g) 

Požadujeme upravit ustanovení § 6 odst. 2 písm. h) takto: 
„h) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
sdružených službách dodávky elektřiny; v případě vyúčtování 
za více odběrných míst se celková výše záloh za všechna 
odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 7 odst. 2 písm. g) takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
dodávce elektřiny; v případě vyúčtování za více odběrných míst 
se celková výše záloh za všechna odběrná místa nebo celková 
výše záloh a rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa 
neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 10 odst. 2 písm. h) takto: 
„h) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 

Neakceptováno 
 
ERÚ z úřední činnosti identifikoval nutnost 
vložení daného ustanovení do části A. 
 
Pokud budou zálohy v souladu s vyhláškou 
rozepsány podle data úhrady a její výše, smysl 
ustanovení, spočívající v možnosti, aby si 
zákazník ověřil řádnost plateb vůči dodavateli, 
bude naplněna. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
V souladu s odůvodněním k připomínce k 
rozdělení částí A, B, C faktury nesouhlasíme s 
vypořádáním připomínky. 
 
Přesun informací z části B do části A v 
konečném důsledku nepovede ke zjednodušení 
vyúčtování, ale k pouhému přesunu položek 
mezi jednotlivými částmi. Toto dle vypořádání 
není deklarovaným cílem Úřadu, proto žádáme 
o přesun těchto informací do části B. 
 
Současně upozorňujeme, že se ERÚ ve svém 
návrhu vypořádání vůbec nevyrovnal 
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sdružených službách dodávky plynu; v případě vyúčtování za 
více odběrných míst se celková výše záloh za všechna odběrná 
místa nebo celková výše záloh a rozpis těchto záloh za 
jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník 
výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 11 odst. 2 písm. g) takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací 
období a rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, 
pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o 
dodávce plynu; v případě vyúčtování za více odběrných míst se 
celková výše záloh za všechna odběrná místa nebo celková výše 
záloh a rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa 
neuvede, pokud o to zákazník výslovně požádá,“. 
Požadujeme upravit ustanovení § 12 odst. 2 písm. g) takto: 
„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu 
distribuční soustavy v plynárenství a další služby podléhající 
regulaci cen za zúčtovací období a rozpis těchto záloh podle 
data úhrady a jejich výše, pokud je povinnost hradit zálohy 
sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy; v 
případě vyúčtování za více odběrných míst se celková výše 
záloh za všechna odběrná místa nebo celková výše záloh a 
rozpis těchto záloh za jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud 
o to zákazník výslovně požádá,“. 

Odůvodnění: 
Navrhujeme vypuštění textu „a rozpis těchto záloh“ z důvodu 
jeho přesunu do části B vyúčtování (v souladu s předchozí 
připomínkou o zachování stávajícího dělení faktury). V části A 
by měla být jen celková výše zúčtovaných záloh a detailní 
rozpad by (kvůli přehlednosti části A) měl být v části B. 

(nezabýval) naším odůvodněním „Připomínka 
je také nutná proto, aby reflektovala 
skutečnost, že zákazníci s více OM platí na 
základě hromadného platebního předpisu, ale 
zúčtování pro jednotlivá OM probíhá v 
různých odečtových cyklech. Vyúčtování by 
pak logicky nekorespondovalo s celkovou výší 
uhrazených záloh.“, které považujeme též za 
klíčové. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 
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Připomínka je také nutná proto, aby reflektovala skutečnost, že 
zákazníci s více OM platí na základě hromadného platebního 
předpisu, ale zúčtování pro jednotlivá OM probíhá v různých 
odečtových cyklech. Vyúčtování by pak logicky 
nekorespondovalo s celkovou výší uhrazených záloh. 
 

4. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. i) a § 7 odst. 2 písm. h) 

Požadujeme přesunout informace požadované písm. i) odst. 2 § 
6 a písm. h) odst. 2 § 7 do části B vyúčtování: 
„způsob stanovení údaje z měření podle vyhlášky, která 
upravuje měření elektřiny4),“    

Odůvodnění: 
Část A by měla obsahovat pouze nejdůležitější údaje 
z fakturace, za účelem co největší přehlednosti pro zákazníka 
(viz obecná připomínka výše). Není zřejmé, proč je navržen 
přesun z části B do části A. Navrhujeme zachování původního 
rozdělení. 

Neakceptováno 
 
ERÚ z úřední činnosti identifikoval nutnost 
vložení daného ustanovení do části A. 
 
Je jedním ze základních práv zákazníka, aby 
disponoval informací, jakým způsobem byla 
jeho spotřeba určena. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
V souladu s odůvodněním k připomínce k 
rozdělení částí A, B, C faktury nesouhlasíme s 
vypořádáním připomínky. 
 
Přesun informací z části B do části A v 
konečném důsledku nepovede ke zjednodušení 
vyúčtování, ale k pouhému přesunu položek 
mezi jednotlivými částmi vyúčtování. Toto dle 
vypořádání není deklarovaným cílem Úřadu, 
proto žádáme o přesun těchto informací do 
části B. 
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5. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. k), § 7 odst. 2 písm. j) § 10 
odst. 2 písm. k), § 11 odst. 2 písm. j) 

Požadujeme písm. k) upravit následujícím způsobem: 

k) případně datum ukončení smlouvy a datu, kdy dochází ke 
změně produktu nebo ceny, je-li taková změna produktu nebo 
ceny sjednána, 

Odůvodnění: 
Doporučujeme ponechat dle textace směrnice 2019/944 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně 
směrnice 2012/27/EU. V případě smluv na dobu neurčitou 
nelze datum určit. 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Směrnice 2019/944 v Příloze I, bodu 1.2.uvádí 
pojem „případně“, a dává tak členskému státu 
možnost zvážit zda tuto náležitost do dokladu 
vyúčtování v rámci transpozice začlenit, s 
ohledem na národní podmínky. 
 
Není tak možné uvažovat o takovém výkladu, 
že by se dané ustanovení mělo transponovat 
včetně „případně“. 
 
Bereme na vědomí 

6. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. m) a § 10 odst. 2 písm. m) 

Požadujeme daná písmena „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 „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,“) zcela vypustit, nebo je minimálně 
přesunout do části B vyúčtování.  

Odůvodnění: 
Příloha č. 1 a č. 2 Vyhlášky navrhuje rozpad vyúčtování do 
jednotlivých období – čímž dělá část A faktury nepřehlednou. 
Za účelem zachování jednoduchého dokladu o vyúčtování pro 

Neakceptováno 
 
Stávající podoby přílohy, obsaženy ve 
stávající vyhlášce, činí doklad nepřehledný. 
Proto ERÚ přistoupil k účinné úpravě, zásadně 
zvyšující informační hodnotu pro zákazníka. 
 
Příloha obsahuje souhrn pro zákazníka 
stěžejních údajů: 
- spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a 
nízkém tarifu - tento údaj umožní zákazníkovi 
porovnat spotřebu v odběrném místě 
s předchozími zúčtovacími obdobími 
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zákazníka navrhujeme tento přehled zcela vypustit nebo jej 
přesunout do části B, jelikož informace v něm obsažené se již 
nacházejí v jiných částech dokladu o vyúčtování. 

- rozpis jednotkové ceny za komoditu - tento 
údaj umožní zákazníkovi porovnat cenu za 
komoditu s nabídkami dalších dodavatelů. 
 
Přehled bude obsahovat cenu za jednotku 
dodané energie účtovanou za zúčtovacího 
období, nebo cenu za jednotku dodané energie 
účtovanou za část zúčtovacího období, pokud 
během zúčtovacího období došlo k její změně. 
To znamená, bude obsahovat i cenu k datu 
posledního dne zúčtovacího období, tedy 
aktuálně „účinnou“ cenu – která umožní 
srovnání s cenami ostatních dodavatelů. 
 
Vyúčtování tak bude oproti současnému stavu 
zřetelněji obsahovat i cenu za komoditu k datu 
konce zúčtovacího období, tedy takovou, která 
umožní porovnání s ceníky jiných dodavatelů. 
 
Jedná se tedy o základní údaj, a jako takový 
náleží do části A. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Dle vypořádání Úřadu jsou všechny nově 
přesunuté informace do části A považovány za 
podstatné, i když se jedná o rozpis cen 
v průběhu roku. V části A je nově obsažena 
řada položek, což povede ke znepřehlednění 
části faktury, která má být považována za 
„základní“. 
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Pokud je cílem mít de facto všechny položky 
dosavadní části B faktury obsažené v části A 
nebo části C, pak nemusí být část B vytvářena 
vůbec. 
 
Upozorňujeme také na to, že jednotkové ceny 
jsou na faktuře uvedeny již dnes a zákazník tak 
s nimi může pracovat. Argument, že novým 
přehledem se tak zvýší přidaná hodnota 
faktury pro zákazníky, je tak lichý. 
 
S ohledem na toto požadujeme přesun 
ustanovení § 6 odst. 2 písm. m) a § 10 odst. 2 
písm. m) do části B vyúčtování tak, aby byla 
skutečně zachována jednoduchost a 
přehlednost základní části A faktury. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

7. Připomínka k § 6 odst. 5, a obdobně k § 7 odst. 5 a § 9 odst. 
7 

Požadujeme zpřesnit, co je myšleno pod „zveřejňováním 
uplatněných záruk původu“. Také požadujeme objasnit, jestli 
se požadavek týká jenom sdružených smluv. V neposlední řadě 

Vysvětleno 
 
Dané ustanovení je již nyní účinné, na základě 
vyhlášky č. 70/2016 Sb. Návrh vyhlášky ho 
beze změny přebírá (jako náležitost 
vyúčtování ho nyní výslovně požaduje i 
směrnice 2019/944. ERÚ proto 
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požadujeme objasnit, zda uvádění informací podle § 6 odst. 4 
písm. a) se vztahuje pouze na obchodníka, který nakupuje nebo 
prodává záruky původu. 

Odůvodnění: 
Z navrhovaného textu není zřejmé, jestli má být na faktuře 
uváděn jenom palivový mix daného dodavatele (v němž již 
budou započítány záruky původu), nebo jestli má být na faktuře 
uvedena pouze informace o uplatněných zárukách původu, 
nebo jestli má být informace oddělená od palivového mixu 
dodavatele.  
Také není zřejmé, jestli povinnost platí pouze pro sdružené 
smlouvy (a neaplikovala by se na čistě dodávkové smlouvy) – 
nejasnost vyplývá z odkazu na odst. 4 stejného paragrafu. 
Text odstavce 5 („… 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) …“) zní tak, že povinnost uvádění informací 
podle § 6 odst. 4 písm. a) se vztahuje pouze na obchodníka, 
který nakupuje nebo prodává záruky původu a na ostatní 
obchodníky dodávající elektřinu konečnému zákazníkovi ne. 

nepředpokládá, a ani nepožaduje, změnu 
v jeho aplikaci a zavedené praxi. 
 
Z konstrukce současné vyhlášky č. 70/2016 
Sb., jakož i návrhu vyhlášky, vyplývá, že daná 
náležitost má být součástí dokladu o 
vyúčtování jak v případě sdružené smlouvy (§ 
6), tak v případě smlouvy o dodávce (§ 7). 
Aplikuje se i v případě vyúčtování 
poskytované zákazníkovi, jehož odběrné 
elektrické zařízení je připojeno do sítě 
vysokého nebo velmi vysokého napětí (§ 9). 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Vysvětlení ERÚ pokrývá pouze část námi 
položených dotazů. 
 
ERÚ odpovídá na náš dotaz ke sdruženým 
smlouvám, za což děkujeme. 
Již ale vůbec nereaguje na náš dotaz „A 
v neposlední řadě požadujeme objasnit, zda 
uvádění informací podle § 6 odst. 4 písm. a) se 
vztahuje pouze na obchodníka, který nakupuje 
nebo prodává záruky původu.“.  
Dovolujeme si požádat o doplnění reakce ERÚ 
na uvedený dotaz. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
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návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

8. Připomínka k § 8 a příloze 3 

Požadujeme vložit do § 8 nový odst. 5 následujícího znění: 
„(5) V případě vyúčtování za více odběrných míst doklad o 
vyúčtování dále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy č. 
3 k této vyhlášce, pokud se tak zákazník s osobou, která 
poskytuje vyúčtování, dohodne.“. 

Odůvodnění: 
Cílem úpravy je sjednocení přístupu pro všechny napěťové 
hladiny a sjednocení chápání textace pro hladiny nn a vn, vvn, 
a to ve vazbě na obsah Důvodové zprávy a uvedení informace 
v § 9 odst. 8. V samotné příloze č. 3 není specifikováno, pro 
jakou hladinu je příloha určena. 
V § 9, který se týká pouze hladiny vn, vvn je uvedeno: „(8) V 
případě vyúčtování za více odběrných míst doklad o vyúčtování 
dále obsahuje přehled vyúčtování podle přílohy č. 3 k této 
vyhlášce, pokud se tak zákazník s osobou, která poskytuje 
vyúčtování, dohodne.“.  
Ale v § 8, který se týká hladiny nn, již nikde obdobná informace 
jako v § 9 zmíněná není. Informace je uvedena až v Důvodové 
zprávě, což však nepovažujeme za legislativně správné: 
„K příloze č. 3 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Ustanovení § 8 se vztahuje (na rozdíl od § 6, 
7 a 9) pouze na vyúčtování služby distribuční 
soustavy. 
Absence odkazu na přílohu č. 3 je tak 
záměrem. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Požadujeme upřesnit vysvětlení s ohledem na 
odůvodnění, že absence odkazu na Přílohu č. 3 
je u § 8 záměrem, protože jde o ustanovení pro 
vyúčtování služby distribuční soustavy. 
 
U § 9 jde mj. rovněž o vyúčtování služby 
distribuční soustavy (avšak na hladině vn, 
vvn). Vztahuje se tedy v § 9 odkaz na Přílohu 
č. 3 i na vyúčtování služby distribuční 
soustavy? 
 
Z důvodové zprávy: 
„Příloha č. 3 se vztahuje k dokladu o 
vyúčtování (nejen pro zákazníky na hladině 
nízkého napětí) v elektroenergetice.“ 
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Jedná se o vyhláškou nově zavedený přehled. Příloha č. 3 se 
vztahuje k dokladu o vyúčtování (nejen pro zákazníky na 
hladině nízkého napětí) v elektroenergetice. Cílem přehledu je 
zjednodušení dispozice s klíčovými údaji v případě, kdy doklad 
o vyúčtování obsahuje vyúčtování více odběrných míst 
současně.“. 
Navrhujeme, aby bylo uvedeno přímo v paragrafovém znění 
vyhlášky v § 8. 

 
§ 8  
Náležitosti dokladu o vyúčtování služby 
distribuční soustavy v elektroenergetice 
poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné 
elektrické zařízení je připojeno do sítě nízkého 
napětí  
§ 9  
Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky 
elektřiny, dokladu o vyúčtování dodávky 
elektřiny a související služby v 
elektroenergetice a dokladu o vyúčtování 
související služby v elektroenergetice 
poskytovaného zákazníkovi, jehož odběrné 
elektrické zařízení je připojeno do sítě 
vysokého nebo velmi vysokého napětí 
 
Z Důvodové zprávy vyplývá, že je určena i pro 
zákazníky na hladině nn a zároveň Důvodová 
zpráva u Přílohy č. 3 neřeší, zda jde o 
vyúčtování dodávky nebo distribuce. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 
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9. Připomínka k § 8 odst. 2 písm. g) 

Požadujeme nově doplněný dovětek o možnosti zákazníků požádat o 
neuvádění rozpisu záloh ve vyúčtování odstranit a upravit předmětné 
ustanovení takto: 

„g) celkovou výši záloh uhrazených zákazníkem za službu 
distribuční soustavy v elektroenergetice za zúčtovací období a 
rozpis těchto záloh podle data úhrady a jejich výše, pokud je 
povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě o zajištění služby 
distribuční soustavy; v případě vyúčtování za více odběrných 
míst se celková výše celkovou výši záloh za všechna odběrná 
místa nebo celková výše záloh a rozpis těchto záloh za 
jednotlivá odběrná místa neuvede, pokud o to zákazník 
výslovně požádá,“. 

Odůvodnění: 
Navrhujeme vypuštění textu „a rozpis těchto záloh“ z důvodu 
jeho přesunu do části B vyúčtování (v souladu s připomínkou o 
zachování stávajícího dělení faktury, viz výše). V části A by 
měla být jen celková výše zúčtovaných záloh a detailní rozpad 
by (kvůli přehlednosti části A) měl být v části B. Připomínka je 
také nutná proto, aby reflektovala skutečnost, že zákazníci s 
více OM platí na základě hromadného platebního předpisu, ale 
zúčtování pro jednotlivá OM probíhá v různých odečtových 
cyklech. Vyúčtování by pak logicky nekorespondovalo s 
celkovou výší uhrazených záloh 
Tento paragraf se týká fakturace u zákazníků se samostatnou 
smlouvou na distribuci, a to na hladině nn. Jedná se o minimální 
počet zákazníků se samostatnou smlouvou na distribuci na 
hladině nn, z nichž se v naprosté většině jedná o MOP (řetězce, 
města, obce…) a pro takové subjekty nebude mít doklad 

Akceptováno částečně 
 
Pokud budou zálohy v souladu s vyhláškou 
rozepsány podle data úhrady a její výše, smysl 
ustanovení, spočívající v možnosti, aby si 
zákazník ověřil řádnost plateb uskutečněných 
vůči dodavateli, bude naplněna. To je hlavním 
smyslem rozpisu záloh pro zákazníka.  
Z návrhu vyhlášky, aby nedocházelo k Vámi 
namítanému ztížení v praxi, bude odstraněno 
ustanovení, které umožňuje, aby pokud 
zákazník v dané informaci smysl nespatřuje, 
mohl požádat o neuvádění. 
 
Částečně nesouhlasíme s vypořádáním. 
 
Oceňujeme úpravu v poslední větě odstavce, 
nicméně v souladu s předchozími 
připomínkami požadujeme přesun pojmu 
„rozpis těchto záloh“ do části B vyúčtování a 
také úpravu zbytku odstavce, který je s 
poslední větou logicky provázán. 
 
Jak bylo zmíněno výše, přesun informací z 
části B do části A v konečném důsledku 
nepovede ke zjednodušení vyúčtování, ale k 
pouhému přesunu položek. Toto dle 
vypořádání není deklarovaným cílem Úřadu, 
proto žádáme o přesun těchto informací do 
části B. 
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o vyúčtování bez těchto údajů patřičnou vypovídací hodnotu. 
Jedná se o zákazníky znalé problematiky.  
Faktura za distribuci je značně specifická. Výše uvedené 
subjekty potřebují jednotnost zpracování. Konstrukce DÚF se 
pro tyto účely jeví jako konstrukce s nejvyšší vypovídající 
hodnotou, mj. poskytuje subjektům informace, zda se jedná o 
hlavní nebo záložní napájení, na jaké napěťové hladině apod. 
Bez informace o uhrazených zálohách nemůže zákazník 
zkontrolovat výpočet faktury. 
V případě odmítnutí této části faktury by pak byla faktura ruční 
práce. Toto je nezbytné mít nastaveno v IT systémech pevně a 
bez proměnných. 
 
 

Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

 
10. Připomínka k § 14 odst. 1 písm. i) 

Požadujeme vypustit slova: „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.“ 

Odůvodnění: 
Požadavek pokládáme za nadbytečný. Zákazníky tepláren 
nejsou zpravidla domácnosti (fyzické osoby), ale společenství 
vlastníků jednotek, pro které není zadání příkazu k úhradě 
problém. Nevidíme důvod, proč tímto způsobem faktury 
komplikovat. Ustanovení je navíc nejasné, když není zřejmé, 

Neakceptováno 
 
Platební grafický kód je v dnešní době téměř 
standardem, není možné zákazníky/odběratele 
v teplárenství vyloučit jen na základě představ 
o jejich právní pozici či formě, obzvláště v 
kontextu ostatních zákazníků v energetice. 
„Pokud je to podle dohodnutého způsobu 
úhrad možné“ je racionalizací daného 
ustanovení pro praxi dodavatele, aby se 
například platební forma „inkasa“ nemusela 
absurdně formalistickým způsobem 
projevovat na dokladu o vyúčtování.   
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 155 z 181 
 

jak interpretovat slova „pokud je to podle dohodnutého 
způsobu úhrady možné“. 

 
Předně nebylo nijak vysvětleno, v čem pro 
zákazníky tepláren spočívá přidaná hodnota 
grafického kódu. Je potřeba brát na zřetel, že 
řada tepláren jsou malé společnosti, pro které 
je takový požadavek obtížně realizovatelný, 
protože nemají sofistikované fakturační 
systémy. Pokud má být povinně investováno 
do plnění nějakého požadavku, měl by ERÚ 
jasně dokladovat jeho nezbytnost nebo alespoň 
jasnou přidanou hodnotu pro zákazníky. 
 
 
ERÚ: Akceptováno. 

11. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme vypustit bez náhrady ustanovení § 14 odst. 2 písm. 
b).  

Odůvodnění: 
Podrobná část dokladu o vyúčtování nemusí zákazníkovi 
sdělovat informace o „způsobu stanovení množství dodaného 
tepla v případě poruchy nebo výměny měřícího zařízení či 
pravidelném ověřování“, resp. taková informace nemá 
s vyúčtováním dodávek tepelné energie žádnou souvislost. 
Navíc „celkové množství dodané tepelné energie“ je již 
uvedeno v odstavci 1 (základní část dokladu), takže zde 
v podrobné části dokladu je zcela redundantní. 

Neakceptováno 
 
Jedná se o množství dodané pouze a právě 
v případě poruchy nebo výměny měřicího 
zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování. 
Tím se daná náležitost odlišuje od „množství 
dodané tepelné energie“ v odstavci 1. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Předpokládáme, že se jedná pouze o vzájemné 
nepochopení naší připomínky. 
 
Ve smlouvě se zákazníkem je uveden způsob 
výpočtu dodaného tepla v případě poruchy 
nebo výměny měřicího zařízení nebo při jeho 
pravidelném ověřování, kdy je možné uplatnit 
jeden z více jasně stanovených způsobů 
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dopočtu podle konkrétní situace daného 
zákazníka (typicky např. podružné měření 
odběratele, dopočet dle srovnatelného období 
s korekcí na denostupně, dopočet dle 
srovnatelného odběrného místa za srovnatelné 
období nebo dohodou dodavatele a 
odběratele). Ve vyúčtování je pak uvedeno, 
jaké množství dodané energie bylo stanoveno 
v případě výměny měřicího zařízení nebo při 
jeho pravidelném ověřování. 
 
Dodatečné uvedení na faktuře konkrétního 
popisu způsobu pro daný případ stanovení 
náhradní hodnoty by znamenal významný 
zásah do zpracování vyúčtování bez faktické 
přidané hodnoty pro zákazníka, neboť způsob 
dopočtu je již stanoven ve smlouvě.  
 
Zákazníkovi je pak samozřejmě v případě jeho 
dotazu podrobně popsán konkrétní postup v 
jeho případě. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Náležitost „celkové množství dodané tepelné 
energie za zúčtovací období včetně uvedení 
postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo 
výměny měřicího zařízení,“ požadoval Svaz 
průmyslu přeformulovat (zpřesnit význam), a 
v tomto ohledu využíváme jeho navrhované 
znění – věcně se tedy pravidlo nemění, ovšem 
pokud je tato formulace transparentnější, rádi 
připomínce Svazu průmyslu vyhovíme a ve 
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vyhlášce upravíme na „celkové množství 
dodané tepelné energie za zúčtovací období 
v případě poruchy nebo výměny měřicího 
zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování 
včetně uvedení postupu jeho zjištění“. 

12. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. d) 

Požadujeme vypustit ustanovení § 14 odst. 2 písm. d), podle 
kterého by měla být na vyúčtování uváděna „výše nákladů na 
palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, vztaženou na 
množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh“ bez náhrady.  

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení zařazuje mezi náležitosti vyúčtování 
nákladovou položku na pořízení paliva nebo nákup tepelné 
energie, což nemá s vyúčtováním dodávek tepelné energie 
žádnou souvislost. Do důsledku je navrhované ustanovení 
nelogické a hraničí s právem dodavatele chránit obchodní 
tajemství. Je na dodavateli, za jakou cenu je schopen na trhu 
pořídit palivo na výrobu tepelné energie, a není žádný důvod, 
aby právě tuto jednu nákladovou položku dodavatel sděloval 
zákazníkovi, a tím pádem ji také zpřístupňoval dalším 
subjektům na trhu. Pokud by měl zákazník pochybnost o 
oprávněnosti nákladu na nákup paliva (stejně jako jakýchkoliv 
jiných nákladových položek), může se s podnětem obrátit na 
ERÚ jako na cenový kontrolní orgán pro oblast teplárenství. 

Neakceptováno  
 
Předně platí, že daná náležitost dokladu 
vyúčtování je odběratelům poskytována již 
dnes, a návrh vyhlášky tak nezakládá prostor 
pro nové aplikační nedostatky, a z úřední 
činnosti neevidujeme vyjádření dodavatelů k 
nejasnosti ustanovení. 
 
Nadále považujeme za vhodné tuto náležitost 
v dokladu o vyúčtování obsáhnout – protože 
náklady na palivo nebo nakoupenou tepelnou 
energii tvoří ve většině případu podstatnou 
část ceny tepelné energie a zákazník byl pro 
potřeby porovnání tohoto nákladu 
transparentně informován. 
 
SP ČR: Nesouhlasíme s návrhem 
vypořádání 
 
Požadavek je obsažen ve stávající vyhlášce, to 
však neznamená, že je efektivní a má pro 
zákazníky přidanou hodnotu. Z naší strany 
nebyla namítána nejasnost ustanovení ve 
smyslu, že by dodavatel nevěděl, co na fakturu 
uvést. Bylo namítáno, že údaj je matoucí pro 
zákazníky, protože vzniká dojem, že rozdíl 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 158 z 181 
 

Položka je navíc pro zákazníky matoucí, když vyvolává dojem, 
že rozdíl mezi náklady na nákup paliva a cenou tepla tvoří 
marži dodavatele tepla. To nahrává různým spekulantům, kteří 
nabízejí vybudování alternativního zdroje tepla a tvrdí, že 
dodávku tepla zajistí právě za proměnné náklady výroby tepla 
ze zemního plynu nebo náklady na nákup elektřiny pro provoz 
tepelného čerpadla. Energetický regulační úřad tak tyto nekalé 
aktivity svou vyhláškou nepřímo podporuje. V neposlední řadě 
položka dále zatěžuje už tak značně objemné vyúčtování, které 
je dále na základě požadavků směrnice 2012/27/EU 
rozšiřováno. Je tedy na místě tento zbytečný požadavek, který 
z legislativy EU nevyplývá, vypustit. 

mezi náklady na palivo a cenou tepla je marže 
dodavatele tepla. Dále bylo namítáno, že 
tohoto matení zneužívají nekalí soutěžitelé na 
trhu k vytváření svých nabídek, kde opět uvádí 
pouze náklady na palivo/elektřinu a tvrdí, že to 
je jejich konečná cena tepla (zatímco investice 
je hrazena z fondu oprav) a na rozdíl od 
teplárny tam nemají ten zisk, za který označují 
právě rozdíl mezi náklady na palivo a cenou 
tepla. 
 
  
 
Domníváme se, že ERÚ na tyto argumenty 
dostatečně nereagoval a nepředložil ani 
přesvědčivé argumenty, proč by daná položka 
měla na faktuře figurovat. Je jistě pravdou, že 
náklady na palivo nebo nakoupenou tepelnou 
energii tvoří ve většině případů podstatnou 
část ceny tepelné energie, ovšem totéž platí i 
pro řadu dalších nákladových položek, 
například odpisy a další. Samotná podstatnost 
položky pro výslednou cenu tepla tedy zjevně 
důvodem není. 
 
Dále ERÚ uvádí, že chce aby „zákazník byl 
pro potřeby porovnání tohoto nákladu 
transparentně informován“. Není ale vůbec 
jasné, s čím by zákazník měl tento náklad 
porovnávat. Pokud by například chtěl 
porovnávat náklady na vlastní výrobu tepla s 
náklady na jeho dodávku z teplárny, pak by 
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měl vycházet z celkových nákladů, nikoliv 
pouze z nákladů na palivo. Pokud by chtěl 
porovnávat např. teplárny v regionu a zjišťovat 
obvyklou cenu tepla, tak opět bude logicky 
porovnávat celkovou cenu tepla, a ne pouze 
náklady na palivo. 
 
Vyjádření ERÚ: 
Akceptováno 
Odstraněno bez náhrady. 

13. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. e) 

Požadujeme v textu Vyhlášky vyjasnit, resp. přeformulovat 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. e) tak, aby byl zřejmý jeho obsah.  

Odůvodnění: 
Přetrvávají nejasnosti, co je pod danými pojmy myšleno (o jaké 
údaje se má jednat apod.) a zejména pak, jakým způsobem má 
být daný požadavek implementován v praxi. Požadujeme proto 
objasnění významu daného textu nebo zrušení této části, která 
se zdá být nadbytečná. Bez jasného vysvětlení navíc dodavatelé 
nejsou schopni požadavek řádně implementovat do svých 
systémů 

Neakceptováno 
 
Předně, dané ustanovení je již součástí 
stávající praxe zavedené již vyhláškou z roku 
2016. Návrh vyhlášky tak nezakládá prostor 
pro nové aplikační nedostatky, a z úřední 
činnosti neevidujeme vyjádření dodavatelů 
k nejasnosti ustanovení. 
 
Pokud je prostřednictvím vyúčtování 
uplatňována po zákazníkovi/odběrateli cena, je 
základním právem zákazníka/odběratele, aby 
znal její obsah – a pokud je možné podle 
sjednané cenové doložky cenu dodatečně 
upravovat, odpovídá tomuto právu právo 
obdržet veškeré údaje o způsobu výpočtu ceny 
umožňující zákazníkovi/odběrateli si tuto cenu 
ověřit. 
 
Bereme na vědomí 
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14. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. f) 

Navrhujeme v § 14 odst. 2 písm. f) sloučit s písm. g) v odst. 1 

Odůvodnění: 
Písm. f) v odst. 2 je do značné míry duplicitní s písm. g) v 
odstavci 1, nabízí se proto obě písmena sloučit do jednoho. 

Akceptováno 
 
Děkujeme 

 
15. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. g) 

Požadujeme nahradit slova „odběrateli tepelné energie“ slovem 
„zákazníkovi“. 

Odůvodnění: 
Požadavek přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU se vztahuje na 
konečného uživatele, což je subjekt, který používá teplo pro 
svojí konečnou spotřebu. Nejedná se tedy o distributora. S 
ohledem na definice v energetickém zákonu je proto potřeba 
místo pojmu „odběratel tepelné energie“, který zahrnuje také 
distributora používat pojem „zákazník“. V případě distributora 
je navíc nesmyslné srovnávat dodávku tepla pro vytápění, 
protože tento údaj není k dispozici. Navíc distributor není 
schopen spotřebu tepla svých zákazníků ovlivnit. 

Akceptováno 
 
Děkujeme 

 
16. Připomínka k § 14 odst. 2 písm. i) 

Požadujeme v § 14 odst. 2 písm. i) vypustit bez náhrady a jako 
transpoziční podtrhnout písm. g) v odst. 1. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno 
 
Písm. i) se použije právě jen tehdy, když je 
další daň či poplatek po zákazníkovi/odběrateli 
uplatňována v rámci ceny. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 161 z 181 
 

Požadavek přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU, aby ve 
vyúčtování byl obsažen popis jednotlivých uplatňovaných daní, 
poplatků a sazeb, je podle našeho názoru naplněn již 
ustanovením § 14 odst. 1 písm. g). Podle českého právního řádu 
je teplo předmětem pouze daně z přidané hodnoty a žádné další 
poplatky ani sazby se na něj neuplatňují. Je tedy nadbytečné 
položku i) uvádět, protože jejím obsahem může být pouze 
uvedení informace o DPH, což bude vyúčtování jen zbytečně 
prodlužovat, aniž by byla zákazníkovi poskytnuta jakákoliv 
nová informace oproti informaci již poskytnuté podle § 14 odst. 
1 písm. g). Pokud bude položka zachována, navrhujeme ji 
alespoň přeformulovat tak, aby dávala smysl. 

Zákazník/odběratel musí mít právo (a to nejen 
v energetice) být informován o celkové ceně 
poskytované služby včetně všech daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých 
plnění placených prostřednictvím podnikatele. 
 
Pokud bude v ceně obsažena pouze DPH, daná 
náležitost pak není na dokladu o vyúčtování 
povinná – její znění je v tomto ohledu záměrně 
fakultativní. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Souhlasíme s tím, že by položka  mohla být 
fakultativní, pak by to ovšem z jejího znění 
mělo být zřejmé. Dále by mělo být zřejmé, co 
tato položka obsahuje. Pokud správně 
rozumíme záměru Úřadu, bylo by vhodné dané 
ustanovení přeformulovat tak, aby bylo 
zřejmé, že pokud se neuplatňují jiné daně než 
DPH, nemusí být položka na vyúčtování 
uvedena vůbec. 
 
Teplárny totiž platí například daň ze zemního 
plynu, poplatky za znečišťování ovzduší nebo 
kupují povolenky na emise skleníkových 
plynů. Považujeme za nesmyslné tyto položky 
uvádět na faktuře a domníváme se, že ani 
evropská legislativa nic takového nepožaduje 
(a že to ani není záměrem Úřadu).  
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Předmětem měly být pouze daně a poplatky, 
které se nějakým způsobem připočítávají k 
ceně tepelné energie, a to je v ČR pouze 
DPH. Samozřejmě situace se v různých 
členských zemích EU liší a směrnice musí být 
obecná.  
 
Vyjádření ERÚ: 
K náležitosti „popis jednotlivých daní, 
poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 
zahrnutých v ceně tepelné energie.“ (což je 
znění odsouhlasené s Ministerstvem financí 
ČR) doplňujeme odůvodnění, když v tomto 
ohledu nadále platí, co bylo z naší strany 
opakovaně komunikováno, a tedy že: 

- 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 Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
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 
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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.  

 
17. Připomínka k § 14 odst. 3 písm. b) 

Akceptováno 
 
Děkujeme 
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Požadujeme v § 14 odst. 3 upravit písm. b) následovně: 
b) právech odběratele tepelné energie zákazníka, vznikne-li 
mezi odběratelem zákazníkem a dodavatelem tepelné energie 
spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího 
vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů, 

Odůvodnění: 
Požadavek přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU se vztahuje na 
konečného uživatele, což je subjekt, který používá teplo pro 
svojí konečnou spotřebu. Nejedná se tedy o distributora. 
S ohledem na definice v energetickém zákonu je proto potřeba 
místo pojmu „odběratel tepelné energie“, který zahrnuje také 
distributora používat pojem „zákazník“. V případě distributora 
je navíc nesmyslné srovnávat dodávku tepla pro vytápění, 
protože tento údaj není k dispozici, navíc distributor není 
schopen spotřebu tepla svých zákazníků ovlivnit. 

 
18. Připomínka k § 15 odst. 1 a obdobně k § 15 odst. 2, 4 a 5, 

§ 16 odst. 1, 2, 4 a 5 

Požadujeme ve Vyhlášce respektovat stávající lhůty dané 
Zákonem č. 235/2004 Sb. (Zákon o dani z přidané hodnoty), 
dle kterého je dodavatel povinen vystavit daňový doklad do 15 
dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň. V tomto 
smyslu navrhujeme následující úpravy v § 15 a 16: 
„§ 15 
(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 uskutečnění 

Akceptováno částečně 
 
Připomínce nedostatku úpravy „pro počkání 
při více OM“ není možné vyhovět, neboť ji 
vyhovuje již původní text, když tato úprava je 
ve vyhlášce upravena. 
 
A jako vnitřně rozporné je nutné vnímat 
smíchávání spotřeby odběrného místa 
s dodávkou elektřiny do soustavy. Je znovu 
nutné zdůraznit, že předmětem vyhlášky je 
vyúčtování odběru odběrného místa 
zákazníka. 
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zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování 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 uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování dodávek 
elektřiny provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy 
podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou6) pro 
poslední z těchto odběrných míst. 
(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 uskutečnění zdanitelného plnění 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 řádné 
vyúčtování souhrnu více odběrných míst tohoto zákazníka, a to 
do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění odečtu z 
měřicího zařízení podle vyhlášky upravující měření elektřiny4) 
z posledního pro poslední z těchto odběrných míst. 
(4) Obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny provede 
bezplatně mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění 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 

Prosíme o vyjasnění vypořádání 
připomínky. 
 
Děkujeme za zohlednění připomínky v 
upraveném textu vyhlášky, se kterým plně 
souhlasíme. Nicméně rádi prodiskutujeme 
samotné vypořádání, které nám není zřejmé, 
zejména část smíchávání spotřeby a dodávky. 
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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 ke uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování dodávek 
elektřiny podle vyhlášky upravující pravidla trhu s 
elektřinou6). 
(5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně 
mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky 
upravující měření elektřiny4), pokud zákazník ukončil odběr 
elektřiny v odběrném místě nebo změnil obchodníka s 
elektřinou.  
§ 16 
(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 uskutečnění 
zdanitelného plnění 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 uskutečnění 
zdanitelného plnění předání údajů pro vyúčtování dodávek 
plynu provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy 
podle vyhlášky upravující pravidla trhu s plynem7) pro 
poslední z těchto odběrných míst. 
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(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 uskutečnění zdanitelného plnění 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 uskutečnění zdanitelného plnění odečtu z 
měřicího zařízení podle vyhlášky upravující měření plynu5) 
z posledního pro poslední z těchto odběrných míst. 
(4) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu provede bezplatně 
mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění 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 uskutečnění zdanitelného plnění předání údajů pro 
vyúčtování dodávek plynu podle vyhlášky upravující pravidla 
trhu s plynem7). 
(5) Provozovatel distribuční soustavy provede bezplatně 
mimořádné vyúčtování do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění odečtu z měřicího zařízení podle vyhlášky 
upravující měření plynu5), pokud zákazník ukončil odběr plynu 
elektřiny v odběrném místě nebo změnil obchodníka s plynem 
elektřinou.“. 
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Odůvodnění: 
Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění, což je v případě dodávky energií dnem „dnem odečtu z 
měřicího zařízení, popřípadě zjištění skutečné spotřeby při 
dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění 
odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a 
distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny“ (§ 21 
odst. 4 písm. b) zákona o DPH. 
Nově zakotvené ustanovení v § 15 odst. 1, § 15 odst. 2, § 15 
odst. 4, § 15 odst. 4, § 16 odst. 1, § 16 odst. 2, § 16 odst. 4 a § 
16 odst. 5 vnímáme jako neodůvodněné zpřísnění oproti 
stávajícím funkčním právním předpisům, když zužuje 
uskutečnění zdanitelného plnění pouze na den odečtu, navíc 
toto zpřísnění povede k znevýhodnění některých zákazníků, na 
což byl ERÚ v rámci konzultačního procesu opakovaně 
upozorněn. 
 Konkrétně někteří zákazníci s více OM (i u různých 
distributorů) chtějí jednou souhrnnou fakturu, a tedy musí 
existovat možnost, aby v případě zájmu obou smluvních stran, 
nebyla povinnost okamžitě fakturovat ale počkat na zjištění 
skutečné spotřeby u všech OM, jak tomu bylo doposud. Jako 
doposud by mělo být umožněno to, že údaje „na sebe počkají a 
teprve po obdržení posledního“ je vystaven daňový doklad.  
Tímto by také bylo umožněno rozdělit vyúčtování podle 
napěťových hladin. 
Problém by nastal také u zákazníků s malou fotovoltaikou 
(typicky rodinné domy s malou fotovoltaikou na střeše a 
měřením typu B, u kterého se údaje předávají každý měsíc), 
kteří by místo dosavadní roční fakturace měli měsíční fakturaci. 
Dnes jim roční fakturace umožňuje započíst si letní nadvýrobu 
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oproti topení v zimě, což vede k významným úsporám v cash 
flow na straně těchto zákazníků. Navrhované ustanovení by pro 
ně znamenalo povinnost měsíční fakturace, čímž by o tuto 
nadvýrobu přišli – v létě by platili za elektřinu velice málo kvůli 
výrobě ze střešní fotovoltaiky, v zimě pak naopak hodně jelikož 
by téměř všechnu elektřinu odebírali ze sítě. Nové ustanovení 
by tak mělo přímý dopad minimálně na všechny nové rodinné 
domy, pro které je bez střešní fotovoltaiky nemožné splnit 
směrnici o energetické účinnosti (požadavky na nové budovy). 
Zákazníci v těchto domech by měli významně vyšší náklady na 
elektřinu. Tím by v konečném důsledku došlo ke zhoršení 
situace v oblasti bydlení, respektive nákladů na energie. 
Úlohou ERÚ je přitom bojovat za co nejnižší ceny pro všechny 
zákazníky v ČR. Navrhované ustanovení má široké dopady a je 
v přímém rozporu s tímto cílem. 
Rovněž upozorňujeme na to, že u větších zákazníků 
s individuálními smlouvami probíhají procesy vzájemné 
validace naměřených dat a v závislosti na tom i výpočet ceny, 
za kterou se fakturuje – přesně dle zákona o DPH. Lhůta 15 dnů 
od odevzdání údajů ze strany PDS/PPS není pro tuto 
vzájemnou validaci dostatečná. 

 

 
19. Připomínka k § 17 odst. 1 

Požadujeme posun termínu, a tedy úpravu ustanovení § 17 odst. 
1 následovně: 
„(1) Dodavatel tepelné energie provádí odběrateli bezplatně 
vyúčtování dodávky tepelné energie nejméně jednou za 

Neakceptováno 
 
Předně platí, že v odůvodnění uváděný 
argument: „požadavek, aby byly ceny tepelné 
energie vyúčtovávány dle skutečných nákladů 
za uplynulé období“ nebude od 1. 1. 2022 
v cenovém rozhodnutí novým principem, 
neboť tento princip je v cenovém rozhodnutí 
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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 
zákazníkovi odběrateli nejpozději do 28. února 31. března 
následujícího kalendářního roku, pokud se 
se zákazníkem odběratelem nedohodne jinak. Odběrateli, 
který je distributorem, poskytne dodavatel doklad o 
vyúčtování dodávky tepelné energie nejpozději ve lhůtě 14 dní 
před termínem poskytnutí dokladu o vyúčtování distributorem 
jeho odběratelům tak, aby byl dodržen termín podle předchozí 
věty, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.“. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k návrhu změn a úprav cenového rozhodnutí pro 
oblast teplárenství (návrh byl představen při činnosti pracovní 
skupiny pod záštitou ERÚ), které by mělo být účinné od 1. 1. 
2022 pro dodávky tepla, požadujeme detailně prodiskutovat a 
změnit lhůty pro vyúčtování dodávky tepelné energie. Zároveň 
je nutné provázat změny s připravovaným novým 
Energetickým zákonem, a především s novelou zákona 
č. 67/2013 Sb., kterou se upravují některé otázky související s 
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty (zákon o rozúčtování nákladů na 
bydlení), ve znění pozdějších předpisů, jehož návrh novely 
předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj do legislativního 
procesu (aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení 
v období 10. 12. 2020 - 12. 1. 2021). 
ERÚ představil v průběhu roku 2020 záměr na úpravy nového 
cenového rozhodnutí s účinností od 1. 1. 2022, mezi nimiž je 
mj. požadavek, aby byly ceny tepelné energie vyúčtovávány dle 
skutečných nákladů za uplynulé období. Vzhledem k procesům 
nutným pro přiřazení nákladů nebude možné pro celý 

uplatňován již v současnosti. Dodavatel 
tepelné energie kalkuluje pro daný kalendářní 
rok cenu předběžnou, která zahrnuje 
předpokládané ekonomicky oprávněné 
náklady, přiměřený zisk a předpokládané 
množství tepelné energie v kalendářním roce. 
Po skončení kalendářního roku dodavatel 
tepelné energie kalkuluje výslednou cenu 
tepelné energie, která může zahrnovat pouze 
skutečně vynaložené ekonomicky oprávněné 
náklady, skutečné množství tepelné energie za 
ukončený kalendářní rok a přiměřený zisk. 
Dodavatel vyúčtovat cenu tepelné energie 
maximálně ve výši výsledné kalkulace ceny 
tepelné energie. Rovněž tak termín pro 
poskytnutí dokladu o vyúčtování dodávky 
tepelné energie do 28. února je vyhláškou o 
vyúčtování předepsán i v současnosti, přičemž 
dodavatelé tepelné energie tento termín plní i 
v rámci případných dodavatelských řetězců 
(výrobce tepelné energie, distributor, 
zákazník) a ERÚ s tímto termínem doposud 
nezaznamenal žádné aplikační potíže.   
 
K dalšímu uvedenému argumentu, že 
„vyúčtování nově zahrnuje také emise CO2, 
jejichž verifikace za uplynulý rok probíhá 
podle § 15 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb. o 
podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 
předpisů, do 15. března následujícího roku“ 
uvádíme, že i v současné době musí dodavatel 
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dodavatelský řetězec stihnout lhůtu k vyúčtování ke dni 28. 2. 
Vyúčtování nově zahrnuje také emise CO2, jejichž verifikace 
za uplynulý rok probíhá podle § 15 odst. 5 zákona č. 383/2012 
Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, do 15. 
března následujícího roku.  
Na základě předběžných rozborů docházíme k závěru, že do 
konce února budou pravděpodobně schopni údaje dodat 
výrobci tepla, distributoři, resp. dodavatelé tepla pak nejdřív do 
konce března, přičemž tato lhůta bude velmi napjatá v případě, 
že v dodavatelském řetězci bude na sebe navazovat více 
distributorů/dodavatelů tepla. V ideálním případě by bylo 
vhodné nastavit tedy ještě pozdější termín pro výsledné 
vyúčtování než 31. března. 
Nicméně jsme si vědomi, že se zde naráží na problém, kdy u 
bytových domů musí proběhnout v souladu se zákonem č. 
67/2013 Sb., o rozúčtování nákladů na bydlení, vyúčtování 
plateb za dodávku tepla koncovým uživatelům do 4 měsíců po 
ukončení zúčtovacího období (zpravidla tedy do 30. dubna). Při 
předložení vyúčtování ze strany dodavatele tepla po 31. březnu 
by již nebylo technicky a časově možné ze strany bytových 
domů zákonný termín pro rozúčtování dodržet.  
Z výše uvedených důvodů se navrhuje upravit termín pro 
předložení vyúčtování dodávek tepla podle této vyhlášky 
alespoň na 31. březen namísto doposud navrženého 28. února 
tak, aby dodavatel tepla nebyl vystaven situaci, kdy by byl 
nucen porušit některé z povinností stanovených mu zákonem a 
rozvedených vyhláškou o vyúčtování dodávek energií, resp. 
cenovým rozhodnutím ERÚ, a zároveň nebyl konflikt s jiným 

tepelné energie znát množství emisí CO2, 
nejpozději k 28.2., neboť k tomuto danu musí 
znát skutečný náklad vynaložený na nákup 
emisních povolenek, které uplatňuje 
v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie. Pro 
úplnost uvádíme, že citované ustanovení § 15 
odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb. upravuje podle 
názoru ERÚ nejzazší termín (15. března) pro 
předložení výkazu o množství emisí 
ministerstvu životního prostředí, nikoliv, že by 
do tohoto data probíhala verifikace emisí. 
Rovněž i v tomto ohledu ERÚ doposud 
nezaznamenal žádné aplikační potíže.  
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Předně je třeba zmínit, že stávající cenové 
rozhodnutí připouští možnosti při sjednávání 
ceny, přičemž Úřad na svých internetových 
stránkách v rámci často kladených dotazů k 
teplárenství v rámci otázky č. 9 uvádí: „Ve 
smlouvě o dodávce tepelné energie může být 
sjednána výše ceny tepelné energie, která se 
podle daných platebních podmínek při 
vyúčtování nemění, nebo předběžná výše ceny 
tepelné energie, jejíž výsledná výše se po 
ukončení kalendářního roku v souladu s 
jednoznačně definovanou cenovou doložkou či 
jiným obdobným ujednáním může při 
vyúčtování změnit.“. Logicky tedy v 
případech, kdy je cena sjednána jako cena 
pevná, nedochází po skončení roku k vystavení 
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zákonem. Termín 31. března je termín pro poskytnutí 
konečnému zákazníkovi. 
Zároveň navrhujeme doplnit ustanovení, které nastaví určité 
minimální lhůty pro poskytnutí vyúčtování v případech, mezi 
dodavatelem a odběratelem, který je zároveň distributorem, tak, 
aby byl dodržen legislativně stanovený termín pro dodání 
vyúčtování konečnému zákazníkovi.  

13. faktury, a tedy systém vyúčtování je v 
tomto případě jednodušší. 
 
Nicméně za předpokladu, že by v souladu se 
zamýšleným záměrem Úřadu byla de facto 
zavedena povinná 13. faktura tak, jak bylo 
představeno ze strany Úřadu, systém 
vyúčtování bude časově i jsme upozornili, již 
nyní jsou lhůty v případech, kdy je v řetězci 
více dodavatelů/distributorů, velmi napjaté a 
vyhláškou stanovené termíny jsou na hranici 
možností dodavatelů tepla. 
 
Na tento problém dodavatelé Úřad 
opakovaně upozorňují při jakékoliv 
diskuzi, jejímž předmětem jsou pravidla 
pro vyúčtování v energetice (tedy se 
rozhodně nemůžeme ztotožnit s tvrzením, že 
by Úřad nezaznamenal žádné aplikační 
potíže). Se zavedením dalších regulačních 
pravidel v oblasti cenotvorby, která jsou ze 
strany Úřadu zamýšlena/předběžně avizována, 
již nebude možné dané lhůty v případě řetězce 
s více dodavateli/distributory tepla dodržet. 
 
V souladu s § 17 odst. 458/2000 Sb., v platném 
znění, Úřad na jedné straně zejména chrání 
oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v 
energetických odvětvích, a na druhé straně 
zároveň by měl chránit oprávněné zájmy 
držitelů licencí, jejichž činnost podléhá 
regulaci. V tomto případě jsme toho názoru, že 
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úpravou termínu pro vyúčtování nijak nedojde 
k narušení práv zákazníka a zároveň budou 
nastavena vyvážená pravidla tak, aby 
dodavatelé nebyli z důvodu obtížně splnitelné 
lhůty vystavováni riziku sankcí za nedodržení 
legislativy. Navíc v rámci výše uvedeného 
vypořádání je zcela absentován jakýkoliv 
důvod, pro který by navržený posun termínu 
nebyl možný. 
 
ERÚ: Na základě společného jednání zůstane 
termín zachován. 

 
20. Připomínka k § 19 odst. 3 

Pokud by vůbec byl § 19 zachován (viz naše obecná 
připomínka výše), požadujeme v souladu se směrnicí (EU) 
2018/2002 ponechat volnost formy zasílání informací 
zákazníkům, kteří jsou vybaveni dálkově odečitatelnými 
měřícími zařízeními. Rovněž považujeme za vhodné aplikovat 
tuto povinnost pouze v průběhu otopného období. Navrhujeme 
proto následující úpravu ustanovení: 
„3) Pokud je v případě dodávek tepelné energie pro vytápění v 
odběrném místě odběratele tepelné energie zákazníka 
instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů, 
poskytne dodavatel tepelné energie odběrateli zákazníkovi 
v průběhu otopného období bezplatně informace o vyúčtování 
v rozsahu podle § 14 odst. 1 písm. a), c) a f) nejméně každý 
měsíc, a to nebo mu je zpřístupní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup nebo jinou elektronickou formou.“. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
 
ERÚ od počátku v návrhu vyhlášky podporuje 
volnost formy zasílání informací, proto také 
vyhověl požadavku z VKP, který 
argumentoval tím, že přidání dovětku „nebo 
jinou elektronickou formou“ tuto volnost 
rozšiřuje. 
 
Děkujeme 
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Požadavek uvedený v příloze VIIa směrnice 2012/27/EU je 
následujícího znění: „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.“ Je tedy zjevné, že možnost zpřístupnění 
informace o vyúčtování na internetu je alternativou 
k měsíčnímu poskytování informací o vyúčtování, nikoliv 
povinností. Je na dodavateli tepelné energie případě na 
smluvním vztahu s odběratelem, zda budou informace o 
vyúčtování poskytovány měsíčně nebo zda bude 
alternativně odběrateli zřízení přístup k těmto údajům na 
internetu. Směrnice také stanoví, že údaje není třeba 
poskytovat mimo otopné období, které podle vyhlášky č. 
194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a 
dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné 
energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky 
na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie 
začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Tato 
výjimka je zcela logická a domníváme se, že by ji 
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Energetický regulační úřad měl využít. Požadavek na 
poskytování informace o vyúčtování podle směrnice 
2012/27/EU se vztahuje na konečného uživatele, což je 
subjekt, který používá teplo pro svojí konečnou spotřebu. 
Nejedná se tedy o distributora. S ohledem na definice 
v energetickém zákonu je proto potřeba místo pojmu 
„odběratel tepelné energie“, který zahrnuje také 
distributora používat pojem „zákazník“. 

 
21. Připomínka k účinnosti vyhlášky a přechodným 

ustanovením (§ 21 a § 22) 

Pokud by vyhláška zachovala i jenom část navrhovaných změn, 
požadujeme mezi zveřejněním vyhlášky ve Sbírce zákonů a 
nabytím její účinnosti ponechat dostatečný prostor 
minimálně 12 měsíců, tj. aplikovat vyhlášku nejdříve na 
faktury, kterým fakturační období skončí po 30. 6. 2022 
nebo na opravné faktury vydané po tomto datu (za 
předpokladu, že by vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů s účinností 
k 1. 7. 2021). V tomto smyslu by mělo být upraveno i 
přechodné ustanovení nebo alespoň vypuštěno dosud navržené 
přechodné ustanovení v § 21. 

Odůvodnění: 
Vyhláška nereflektuje potřebný čas na technickou realizaci 
opatření a úpravu IT systémů tak, aby bylo možné vyúčtování 
v požadovaném rozsahu provádět. Navíc dosud navržené 
přechodné ustanovení v současné podobě znamená aplikaci 
vyhlášky i na faktury, jejichž zúčtovací období končí před 
datem účinnosti vyhlášky, ale faktury jsou vydány po datu 

Neakceptováno 
 
Účinnost vyhlášky byla posunuta na základě 
požadavků z VKP. 
Tomu odpovídá i nastavení přechodných 
ustanovení. 
Cílem a snahou úřadu je, aby prostor mezi 
platností a účinností zajistil dostatečný prostor 
na úpravu interních systémů, a současně, aby 
pro všechny zákazníky mohla být vyhláška 
uplatňována od stejného data. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
V době VKP připomínkující předpokládali, že 
vyhláška bude ve sbírce zveřejněna k 1.1.2021, 
s účinností od 1.1.2022. Toto nicméně 
nenastalo a dodavatelům se tak významně 
zkrátil čas na implementaci požadavků, 
minimálně o půl roku (jelikož standardní 
zveřejnění ve sbírce je vždy k 1.1. nebo 1.7. 
daného roku). 
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účinnosti (což by se dotklo řady zákazníků, vzhledem 
k přirozené prodlevě mezi odečtem a samotnou fakturací). 
Navrhované přechodné ustanovení vnímáme jako nepřiměřené, 
de facto zkracuje lhůtu na implementaci změn do informačních 
systémů dodavatelů. Proto jej navrhujeme odstranit. 

 
Proto žádáme o respektování vyjádření 
zástupců Úřadu při projednávání vyhlášky v 
rámci VKP a o ponechání minimálně ročního 
prostoru mezi zveřejněním vyhlášky ve sbírce 
a účinností vyhlášky. Vzhledem k tomu, že 
informační systémy budou najednou 
upravovat všichni dodavatelé a vzhledem k 
omezeným kapacitám dodavatelů IT systémů 
(které vesměs fungují na stejné platformě) a 
aktuální situaci pandemie covid-19 se jeví 
jakákoliv lhůta kratší jednoho roku za reálně 
nesplnitelnou. 
 
Trváme proto na našem požadavku aplikovat 
vyhlášku nejdříve na faktury, kterým 
fakturační období skončí po 30. 6. 2022 nebo 
na opravné faktury vydané po tomto datu. 
 
ERÚ: Akceptováním obecných připomínek 
vypořádána i tato připomínka. 
Nepožadováním některých návrhů v této fázi  
bude zajištěn odpovídající prostor pro úpravu 
systémů i s navrhovaným datem účinnosti. 

 
22. Připomínka k Příloze 1 (dtto k Příloze 2 a § 10 odst. 2 písm. 

m) návrhu vyhlášky) a k § 6 odst. 2 písm. m) (a dále dle 
výskytu v textu vyhlášky)  

Požadujeme z návrhu vyhlášky odstranit přehled zakotvený 
v odst. 3 přílohy 1. Přehled dubluje požadavky části B faktury 

Neakceptováno 
 
Jak už bylo vypořádáno a deklarováno při 
vypořádání VKP: 
 
Příloha obsahuje souhrn pro zákazníka 
stěžejních údajů: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBZUKK9LD)



Stránka 177 z 181 
 

(tuto připomínku jsme již vznesli v předchozích 
připomínkách).  
Dále navrhujeme definovat pojmy z příloh č. 1 a 2 v § 2, který 
je nazván jako „Vymezení pojmů“, jak je u právních předpisů 
zvykem, tj. v těle vyhlášky. 

Odůvodnění: 
Návrh vyhlášky v ustanovení § 6 odst. 2 písm. m) mj. uvádí, že 
část A dokladu o vyúčtování dodávky elektřiny a související 
služby v elektroenergetice dále obsahuje přehled vyúčtování 
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
Příloha 1 v odstavci 3 stanovuje, že „Přehled vyúčtování v 
elektroenergetice má dále rozsah a náležitosti uvedené v 
následující tabulce“, přičemž podle odstavce 4 přehled 
vyúčtování podle odstavce 3 obsahuje cenu za jednotku dodané 
elektřiny účtovanou za zúčtovacího období, nebo cenu za 
jednotku dodané elektřiny účtovanou za část zúčtovacího 
období, pokud během zúčtovacího období došlo k její změně. 
Není vůbec zřejmé, proč ERÚ volí tuto konstrukci, kdy některé 
náležitosti základní části vyúčtování uvádí v § 6 odst. 2 (a dále 
v návrhu vyhlášky u vyúčtování dalších dodávek energií) a 
další náležitosti stanoví v příloze vyhlášky. Podle našeho 
názoru odkaz na přílohu, kde jsou dále definovány jednotlivé 
položky v přehledu vyúčtování, činí vyhlášku velmi 
nepřehlednou, a ještě méně srozumitelnou. Ani terminologicky 
však není odkaz na přílohu v souladu s dalšími částmi návrhu 
vyhlášky – jestliže podle § 6 odst. 2 písm. m) návrhu vyhlášky 
má být v příloze „přehled vyúčtování“, tak tomu tak není. Co 
se rozumí „vyúčtováním“, je definováno v § 2 písm. a) návrhu 
vyhlášky, a údaje uvedené v příloze č. 1 (ani č. 2) v žádném 
případě pojem „vyúčtování“ nenaplňují. Např. už jenom proto, 

- spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a 
nízkém tarifu - tento údaj umožní zákazníkovi 
porovnat spotřebu v odběrném místě 
s předchozími zúčtovacími obdobími 
 
- rozpis jednotkové ceny za komoditu - tento 
údaj umožní zákazníkovi porovnat cenu za 
komoditu s nabídkami dalších dodavatelů. 
 
Přehled bude obsahovat cenu za jednotku 
dodané energie účtovanou za zúčtovacího 
období, nebo cenu za jednotku dodané energie 
účtovanou za část zúčtovacího období, pokud 
během zúčtovacího období došlo k její změně. 
To znamená, bude obsahovat i cenu k datu 
posledního dne zúčtovacího období, tedy 
aktuálně „účinnou“ cenu – která umožní 
srovnání s cenami ostatních dodavatelů. 
 
Vyúčtování tak bude oproti současnému stavu 
zřetelněji obsahovat i cenu za komoditu k datu 
konce zúčtovacího období, tedy takovou, která 
umožní porovnání s ceníky jiných dodavatelů. 
 
Jedná se tedy o základní údaj, a jako takový 
náleží do části A. 
 
Díky Přehledu se stane srozumitelný a 
přehledný doklad o vyúčtování, neboť 
předepsaná podoba Přehledu zabrání, aby 
údaje byly rozmělněny v jiných údajích či 
částech dokladu (jako je v praxi obvyklé), 
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že příloha č. 1 ani příloha č. 2 neupravuje žádné „vyhodnocení 
uskutečněných plateb za poskytnuté plnění a celkové výše 
platby za poskytnuté plnění“. Pokud by měla být konstrukce 
příloh zachovaná, měly by se zřejmě nazývat např. „Přehled 
o spotřebovaném množství a jednotkových cenách 
v elektroenergetice“ a „Přehled o spotřebovaném množství a 
jednotkových cenách v plynárenství“ a upraven odkaz na 
přílohy uvedený v § 6 odst. 2 písm. m) a dalších obdobných 
ustanoveních návrhu vyhlášky. 
K potřebě definici pojmů v souladu s LPV uvádíme, že se jedná 
o obvyklou legislativní praxi, ale definovat pojmy užívané 
v Příloze 1 i Příloze 2 hned v úvodu vyhlášky je nutné i z toho 
důvodu, že obě přílohy dokonce používají a definují stejné 
pojmy. 

čímž by ztratily tyto základní údaje 
vypovídající hodnotu, a doklad by měl vyšší 
potenciál stát se nesrozumitelný či 
nepřehledný. 
 
Přílohy jsou v naprostém v souladu 
s Legislativními pravidly vlády - Přílohu nutno 
členit tak, aby byla zajištěna přehlednost jejího 
obsahu a bylo přitom možno odkazovat na 
označené části jejího obsahu. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Jak bylo uvedeno výše, pokud má část A pouze 
dublovat části B faktury, pak není nutné, aby 
byla část B vůbec vypracovávána. Nevidíme 
faktický důvod za pouhým dublováním 
položek v částech A, C a části B vyúčtování. V 
souladu s výše uvedenými připomínkami proto 
žádáme navrženou přílohu vymazat. Navíc 
upozorňujeme na to, že vyúčtování již dnes 
obsahuje přehled uplatňované ceny po 
obdobích, takže se nejedná o novou položku na 
faktuře. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
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skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 

 
Připomínka k § 14 

Některé náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné 
energie podle § 14 by se měly s ohledem na směrnici 
2012/27/EU i logiku věci týkat pouze dodávky tepla 
zákazníkům, nikoliv odběratelům tepelné energie, kdy 
odběratelem tepelné energie je podle energetického zákona 
zákazník a distributor. Dáváme na zvážení, zda by ta 
ustanovení, která se týkají pouze dodávky tepla zákazníkům, 
neměla být jednoznačně určena, aby na jedné straně nevznikaly 
pochybnosti o rozsahu povinných náležitostí vyúčtování a na 
druhé straně nebyly zbytečně poskytovány nerelevantní 
informace distributorům tepelné energie. 

Akceptováno 
 
V případech, které byly v připomínkách řádně 
odůvodněny, k této úpravě dochází. 
 
Děkujeme 

 
Připomínka k § 9 odst. 1 

Ve výčtu uvedeném v § 9 by z důvodu vyšší přehlednosti a 
srozumitelnosti měly být pod sebou vždy položky, které spolu 
souvisí. Tedy navrhujeme následující úpravu ustanovení § 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) dodávku silové elektřiny,  
ab) zajišťování distribuce nebo přenosu elektřiny, s rozdělením 
na její jednotlivé složky a s rozlišením podle tarifního časového 
pásma,  

Neakceptováno 
 
Všechna písmena daného odstavce spolu 
souvisí, není zřejmý záměr nebo smysl 
navrhované změny. 
 
Změny v § 9 byly v rámci VKP akceptovány 
v souladu s ostatními požadovanými změnami 
tohoto ustanovení, což bylo u vypořádání VKP 
řádně uvedeno. 
 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
 
Požadujeme vysvětlit vypořádání připomínky, 
které nám není zřejmé. Zároveň požadujeme 
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bc) systémové služby,  
cd) činnosti operátora trhu, a  
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.“. 

Odůvodnění: 
Jedná se více méně o formální úpravu textu, kdy tato 
připomínka byla vznášena již některými účastníky trhu v rámci 
veřejného konzultačního procesu a byla dle vypořádání již 
akceptována, nikoliv však řádně zapracována. 

upravit připomínku v souladu se závěry 
diskuze v rámci VKP. 
 
Smyslem námi navržené úpravy je zavést 
systematiku do uváděných plateb, kdy 
dodávka silové elektřiny je neregulovanou 
cenou (nezávislou na službě přenosové nebo 
distribuční soustavy), zatímco všechny ostatní 
složky jsou regulované ceny, které tvoří tzv. 
cenu služby přenosové soustavy nebo služby 
distribuční soustavy. Považujeme, proto za 
nevhodné je v přehledu uvádět v tomto pořadí, 
ale systematicky a logicky uvést v pořadí, jak 
spolu platby souvisí. Jsme toho názoru, že by 
neměl být problém pořadí písmen pouze 
prohodit, což bylo uvedeno i v rámci diskusí k 
VKP. Požadujeme proto, aby byla připomínka 
zohledněna. 
 
Doplnění ERÚ: Na základě akceptace obecné 
připomínky (kdy dochází k zachování 
současného věcného stavu daného vyhláškou 
č. 70/2016 Sb.) budou požadavky připomínky, 
návrhy a související argumentace uchovány a 
znovuotevřeny na nově vzniklé pracovní 
skupině k budoucím úpravám vyhlášky o 
vyúčtování. 
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