
N á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne … 2022, 

 

kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb 

v energetických odvětvích 

 

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 131/2015 

Sb. a zákona č. 362/2021 Sb.: 

 

Čl. I 

Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických 

odvětvích, se mění takto: 

 

1. Na konci textu § 1 se doplňují slova „, rozsah a náležitosti informací o vyúčtování 

dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie a 

termíny poskytování informací o vyúčtování“. 

 

2. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 18a  

 

Poskytování informace o vyúčtování  

 

(1) Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým 

přenosem údajů, poskytuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi na 

základě údajů zaznamenaných měřicím zařízením předaných provozovatelem distribuční 

soustavy bezplatně informaci o vyúčtování za období od posledního dne zúčtovacího období 

vyúčtování v rozsahu podle § 6 odst. 2 písm. a), d) a f), § 6 odst. 3 písm. a) a b) a § 6 odst. 4 

písm. d), e), f) a g) nebo podle § 7 odst. 2 písm. a), d) a f), § 7 odst. 3 písm. a) a b) a § 7 odst. 

4 písm. d), e), f) a g) nejméně každý kalendářní měsíc, nebo mu ji zpřístupní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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(2) Pokud není v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým 

přenosem údajů, poskytuje obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zákazníkovi do 15 

dnů ode dne předání údajů provozovatelem distribuční soustavy bezplatně informaci o 

vyúčtování za období od posledního dne zúčtovacího období vyúčtování v rozsahu podle 

odstavce 1 nejméně jednou za 6 měsíců nebo v případě, že se doklad o vyúčtování poskytuje 

v elektronické podobě, nebo že o to zákazník požádá, jednou za 3 měsíce, a to na základě 

samoodečtu zákazníka zaslaného obchodníkovi s elektřinou nebo výrobci elektřiny podle 

vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou. 
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 (3) Pokud je dodávka tepelné energie měřena měřicím zařízením s dálkovým 

přenosem údajů, poskytuje dodavatel tepelné energie zákazníkovi bezplatně informaci o 

vyúčtování za období od poskytnutí poslední informace o vyúčtování v rozsahu podle § 14 

odst. 1 písm. a), b), c) a e) nejméně každý kalendářní měsíc, nebo mu ji zpřístupní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Informace o vyúčtování se neposkytuje v případě společného 

měření dodávky tepelné energie do více odběrných míst, pokud nejsou za odběrná místa 

dostupné údaje z měřicího zařízení s dálkovým přenosem údajů měřící spotřebu tepelné 

energie pro rozdělování nákladů v těchto odběrných místech. V případě dodávek tepelné 

energie pro vytápění může dodavatel tepelné energie informaci o vyúčtování poskytovat 

pouze za otopné období. 
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(4) Informace o vyúčtování se poskytuje v přesné, přehledné, srozumitelné a čitelné 

podobě. 
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(5) Na základě informace o vyúčtování se neprovádí vyrovnání přeplatku nebo 

nedoplatku. Informace o vyúčtování může být součástí dokladu o vyúčtování.“. 
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Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.  

 

 

Předseda Rady: 

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r. 



 


