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Zásadní připomínky TS ČR k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a
souvisejících služeb v energetických odvětvích v rámci veřejného
konzultačního procesu

7. října 2015

Připomínka k § 14 odst. 2 písm. d):
Navrhujeme vypustit požadavek na uvádění údajů o nákladech na palivo.
Odůvodnění připomínky:
Požadavek na uvádění údajů o nákladech na palivo ve vyúčtování tepelné energie je
nad rámec zmocnění v energetickém zákonu. Vyhláška má stanovit v případě tepelné
energie rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek tepelné energie. Náklady na
palivo nejsou vyúčtováním dodávky tepelné energie.
Poskytování těchto údajů může být dále v rozporu s ochranou obchodního tajemství
podle občanského zákoníku. Podle § 504 OZ tvoří obchodní tajemství konkurenčně
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné
skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu
odpovídajícím způsobem jejich utajení. Údaje o ceně paliva tuto definici naplňují.
Poskytnutím údajů o nákladech na palivo by dodavatel tepelné energie naplnil znaky
nekalé soutěže ve smyslu § 2976 odst. 2 písm. h) OZ, protože by porušil obchodní
tajemství. Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může
proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav.
Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání
bezdůvodného obohacení. Úprava občanského zákoníku má přitom vyšší právní sílu
než prováděcí vyhláška k energetickému zákonu, tudíž postih za porušení obchodního
tajemství je velmi reálný.
Obdobný požadavek není Úřadem uplatňován v jiných energetických odvětvích,
přestože i tam se objevují náklady obdobného charakteru.
Způsob naplnění uvedeného požadavku navíc není jasný a provází jej výkladové
problémy. Není např. zřejmé, zda se jedná o energii vyrobenou či prodanou, není
stanoveno, jak postupovat v případě používání různých druhů paliv nebo paliv
s různými cenami. Není stanoveno, zda se ceny mají kalkulovat zvlášť pro primární a
sekundární okruh a jakým způsobem. Je obtížné vyčíslit tyto náklady v době fakturace,
protože podíl celkových nákladů a celkové dodávky tepla je možné určit až na konci
roku.
Stávající znění písmene d) je neurčité a provází jej výkladové problémy,
není ani jasný jeho přínos z hlediska transparentnosti cenotvorby pro zákazníky.
Návrh promítnutí připomínky do vyhlášky:
Písmeno d) v § 14 odst. 2 návrhu vyhlášky vypustit bez náhrady a písmena e) až g)
označit jako písmena d) až f).
Osoba určená k vypořádání připomínky: Ing. Martin Hájek, Ph.D., e-mail:
hajek@tscr.cz

