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ODŮVODNĚNÍ  

návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a 

souvisejících služeb v energetických odvětvích 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

Odůvodnění návrhu vyhlášky je zpracováno podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

Zpracování RIA není provedeno v souladu s čl. 5.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

na základě rozhodnutí předsedy LRV v rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 

správy na rok 2022 schváleného dne 23. března 2022.  

 

 

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

1.1. Název 

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

služeb v energetických odvětvích. 

 

1.2. Navržená právní úprava 

I. Cílem Energetického regulačního úřadu je zajistit transpozici institutu informace o vyúčtování. 

II. Na úrovni EU byl přijat tzv. Zimní balíček, jehož součástí jsou mimo jiné následující dvě 

směrnice, které požadují zakotvení informace o vyúčtování: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (dále jen „směrnice 

2019/944“). 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 

mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „směrnice o energetické účinnosti, 

ve znění směrnice 2018/2002“).  

III. Příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu 

a termínů poskytování informace o vyúčtování dodávek elektřiny a tepelné energie, je nutné 

transponovat do českého právního řádu. 

III. Vyhláška o vyúčtování byla v roce 2021 vydána nově, ale pro začlenění informace o vyúčtování 

nebylo v energetickém zákoně odpovídající zmocnění. Zmocnění bylo do energetického zákona 

doplněno novelou (zákon č. 362/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). 

IV. Podle § 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona má Energetický regulační úřad stanovit 

vyhláškou rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a 

souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství, a rozsah a náležitosti 

informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice a dodávek 

tepelné energie, a termíny poskytování informací o vyúčtování). 

V. Energetický regulační úřad reflektuje skutečnost, že nutnost zakotvení informace o vyúčtování 

přímo souvisí s nutností úpravy interních fakturačních a zákaznických IT systémů dotčených 

účastníků trhu s energiemi. Ke změnám je však nucen přistoupit nejen s cílem, aby zákazníci mohli 

lépe regulovat svoji spotřebu energie, a to zvýšením informační základny ohledně jejich spotřeby 

energií, ale i z důvodu, že se v případě vyhlášky o vyúčtování jedná o návrh implementačního 
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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 stanovit rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících 

služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie, a termíny poskytování informací o vyúčtování 

vyhláškou, Energetický regulační úřad předložením návrhu vyhlášky postupuje v souladu se 

stanovenými povinnostmi. 

VI. Protože je Energetický regulační úřad povinen respektovat nejen oprávněné zájmy zákazníků, 

ale i dotčených držitelů licence, v souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. b) energetického 

zákona, byl návrh vyhlášky předmětem veřejného konzultačního procesu, kde mohl uplatnit 

připomínky každý, jehož oprávněné zájmy mohly být návrhem vyhlášky přímo dotčeny. Tyto 

připomínky jsou ze strany Energetického regulačního úřadu vypořádávány, a jejich vypořádání se 

zveřejňuje. 

VII. S ohledem na výše uvedené Energetický regulační úřad předkládá návrh vyhlášky. 

 

1.3. Odůvodnění hlavních principů právní úpravy 

Informace o vyúčtování je nový institut, definovaný v článku 2 bodu 21 směrnice 2019/944 jakožto 

„informace poskytované ve vyúčtováních konečného zákazníka s výjimkou žádosti o platbu“. 

Informace o vyúčtování ve smyslu směrnice 2019/944, resp. směrnice o energetické účinnosti, 

ve znění směrnice 2018/2002, nemá znamenat požadavek na platbu. Tímto je tento institut odlišen 

od řádného a mimořádného vyúčtování. Záměrem Energetického regulačního úřadu je, aby 

zákazníci dostávali jeho prostřednictvím v návrhu vyhlášky vymezené přesné a aktuální informace 

zejména o své spotřebě, nikoliv aby probíhalo vyúčtování záloh ve smyslu řádného či mimořádného 

vyúčtování. Současně však platí, že informace o vyúčtování může být součástí dokladu o 

vyúčtování, pokud tím budou naplněny její parametry z hlediska četnosti a rozsahu – daná 

konstrukce neoslabuje pozici adresátů, je plně v souladu s účelem směrnice, a zároveň legitimně 

snižuje administrativní náklady osob povinných informaci o vyúčtování. 

Návrh a důvod změny: 

Informace o vyúčtování je definována v článku 2 bodu 21 směrnice 2019/944 a její rozsah je 

vymezen v Příloze I bodu 1.2. této směrnice. Návrh vyhlášky transponuje tyto požadavky 

prostřednictvím vymezení rozsahu informace o vyúčtování v ustanovení § 18a: 

- v elektroenergetice tvoří poskytnutí informací o vyúčtování poskytnutí údajů 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); 

- v teplárenství tvoří poskytnutí informací o vyúčtování poskytnutí údajů podle § 14 odst. 1 

písm. a), b), c) a e). 

Četnost poskytování informací o vyúčtování je upravena: 

- pro elektroenergetiku v Příloze I bodu 2. písm. b), c) a d) směrnice 2019/944 – návrh vyhlášky 

tyto požadavky přejímá úpravou v § 18a odst. 1 a 2; 

- pro teplárenství v Příloze VIIa bodu 2. směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 

2018/2002 - návrh vyhlášky tyto požadavky přejímá úpravou v § 18 odst. 3. 

 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
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Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 

Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní 

úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, 

jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 2 písm. j) 

energetického zákona, podle kterého Energetický regulační úřad stanoví „rozsah, náležitosti a 

termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v 

elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství, a rozsah a náležitosti informací o 

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

a termíny poskytování informací o vyúčtování.“ 

Zákonný základ, který návrh vyhlášky rozvíjí, je dán zejména ustanovením § 11 odst. 1 písm. f) 

energetického zákona, podle kterého jsou držitelé licence povinni „bezplatně vyúčtovávat dodávku 

elektřiny, plynu, tepelné energie a související službu v elektroenergetice a související službu v 

plynárenství a poskytovat bezplatně informace o vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících 

služeb v elektroenergetice a dodávek tepelné energie.“ 

Podle § 11 odst. 1 písm. p) energetického zákona pak platí, že držitelé licence jsou dále povinni 

„nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících 

služeb v elektronické podobě a na požádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, 

jakým bylo jejich vyúčtování vypracováno.“ 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Na úrovni právních předpisů EU problematiku informace o vyúčtování upravují tyto platné právní 

předpisy: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/27/ES o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění 

směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 

Předkládaný návrh je transpoziční ve vztahu ke směrnici 2019/944, směrnici 2018/2002 a směrnici 

2012/27/ES (viz doprovodné srovnávací tabulky a rozdílová tabulka). 

Předkládaný návrh vyhlášky je tak v souladu s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Energetický zákon upravuje povinnost poskytování informace o vyúčtování (§ 11 odst. 1 písm. f) 

energetického zákona). Kromě souvisejících aspektů formy poskytování (§ 11 odst. 1 písm. p) 

energetického zákona) však v současné době není problematika týkající se poskytování informace o 

vyúčtování z hlediska četnosti a rozsahu v právních předpisech ČR upravena. Zákonem č. 362/2021 

Sb. kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, bylo s účinností od 1. ledna 2022 do energetického zákona 

v tomto ohledu doplněno zmocňovací ustanovení pro vyhlášku o vyúčtování (§ 98a odst. 2 písm. j) 

energetického zákona).  
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Náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie zákazníkům jsou 

upraveny komplexně vyhláškou č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v 

energetických odvětvích. Institut informace o vyúčtování ji doplňuje o zbývající požadavek 

vyplývající ze směrnic. 

Na úrovni evropského práva byly v průběhu let 2018 a 2019 přijaty právní předpisy tzv. Zimního 

balíčku. Součástí Zimního balíčku jsou 4 nařízení a 4 směrnice, kdy problematiky informace o 

vyúčtování se přímo dotýkají: 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU. 

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

kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. 

Příslušná ustanovení výše uvedených směrnic, která se týkají obsahových náležitostí, rozsahu 

a termínů informace o vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie, je nutné transponovat 

do českého právního řádu v příslušných lhůtách pro transpozici. 

S ohledem na výše uvedené Energetický regulační úřad realizuje požadavky evropských právních 

předpisů, které se týkají informací o vyúčtování dodávek energie, transponovat v mezích zákona č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, právě prostřednictvím 

prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky, kterou se stanoví „rozsah, náležitosti a termíny 

vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice 

a souvisejících služeb v plynárenství, a rozsah a náležitosti informací o vyúčtování dodávek 

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

poskytování informací o vyúčtování.“ (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona). 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 

Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 

navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá 

jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů. 

Návrh vyhlášky představuje možný finanční dopad pro soukromé subjekty (Energetický regulační 

úřad z úřední činnosti nezná množství funkcionalit současných systémů IT dotčených účastníků 

trhu), na které se změna vyhlášky vztahuje, tj. dodavatele energií. Nový institut informace o 

vyúčtování, byť není vyloučeno jeho poskytování způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo 

jiným elektronickým způsobem, ve srovnání se současnou praxí znamená nové požadavky na 

dotčené subjekty, včetně souvisejících finančních nákladů. Je tak pravděpodobné, že zakotvení 

informace o vyúčtování vygeneruje nutnost úpravy interních IT systémů dotčených účastníků trhu 

s energiemi. 

V této souvislosti je však znovu nutné zdůraznit, že se v případě vyhlášky o vyúčtování jedná 

o návrh implementačního předpisu, kde není dána možnost diskrece požadavků práva EU. Protože 

je členský stát EU povinen respektovat lhůty pro transpozici směrnic, a v prostředí ČR je 

Energetický regulační úřad povinen (§ 98a odst. 2 písm. j) energetického zákona) rozsah, náležitosti 

a termíny poskytování informace o vyúčtování stanovit vyhláškou, Energetický regulační úřad 

nemá možnost požadovaná pravidla v návrhu vyhlášky nezohlednit, byť znamenají související 

finanční dopady. Energetický regulační úřad tak nemůže tyto náklady ovlivnit ani vyčíslit. 
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Návrh znění vyhlášky je současně koncipován ve snaze minimalizovat finanční zátěž na straně 

dotčených držitelů licence na podnikání v energetických odvětvích, včetně konečných zákazníků. 

Návrh vyhlášky poskytuje volnost ve smyslu technicko-formální podoby informace o vyúčtování, 

neboť v souladu se zmocněním stanovuje pouze obsahové náležitosti, nestanovuje jednotnou 

unifikovanou podobu informace o vyúčtování. Redukována je povinnost poskytovat informace o 

vyúčtování v listinné formě. V souladu s pravidly vyhlášky je možné dokument předkládat i 

způsobem umožňující dálkový přístup nebo jiným elektronickým způsobem. Současně také platí, že 

informace o vyúčtování může být součástí dokladu o vyúčtování, pokud tím budou naplněny její 

parametry z hlediska četnosti a rozsahu – daná konstrukce rovněž pozitivně přispívá k umenšování 

administrativních nákladů osob povinných informaci o vyúčtování. 

Návrh vyhlášky je koncipován tak, aby informace o vyúčtování mohla být vyhotovena 

v elektronické podobě, jinak však nepředpokládá dopady na životní prostředí.  

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin 

případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a 

jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 

Navržená právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

 

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

Navržená právní úprava nemá nepříznivý dopad v porovnání se současným stavem ochrany 

soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik   

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik tak, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a to 

podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik). 

Při zpracování návrhu nové vyhlášky zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních 

příležitostí při aplikaci této vyhlášky. 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného omezit 

korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví energetický zákon. 

Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání dotčených 

subjektů, ani orgánu provádějícího kontrolu dodržování příslušných ustanovení energetického 

zákona (návrhem vyhlášky nedochází k zásahu do kompetencí Energetického regulačního úřadu). 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navržená právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Článku I bodu 1 (§ 1) 
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Úprava reflektující rozšíření zmocnění pro vyhlášku realizované zákonem č. 362/2021 Sb. kterým 

se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. 

 

K Článku II bodu 2 (§ 18a) 

K odstavci 1 (elektroenergetika; měřící zařízení s dálkovým přenosem údajů): 

Požadavky na rozsah poskytování informace o vyúčtování jsou vymezeny v Příloze I bodu 1.2. 

směrnice 2019/944. V elektroenergetice je rozsah informace o vyúčtování vymezen poskytnutím 

údajů 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) 

vyhlášky o vyúčtování.  

Promítnutí požadavků do vyhlášky o vyúčtování je podrobně uvedeno v následující tabulce: 

 

Minimální 

obsahové 

požadavky na 

informaci o 

vyúčtování – 

Příloha I směrnice 

2019/944 

Odkaz na ustanovení vyhlášky č. 207/2021 Sb., o vyúčtování 

dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

1.2. a) spotřeba 

elektřiny za 

zúčtovací období 

§ 6 odst. 2 písm. d): „celkové množství elektřiny dodané do 

odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací 

období“ 

§ 7 odst. 2 písm. d): „celkové množství elektřiny dodané do 

odběrného místa nebo do odběrných míst zákazníka za zúčtovací 

období“ 

1.2. b) název a 

kontaktní údaje 

dodavatele 

§ 6 odst. 2 písm. a): „identifikační údaje obchodníka s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny“  

§ 7 odst. 2 písm. a): „identifikační údaje obchodníka s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny“ 

(§ 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Každý 

podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím 

dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v 

obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto 

zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném 

veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; 

podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém 

zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující 

údaj, uvede i ten.“) 

1.2. b) linka podpory 

pro spotřebitele 

§ 6 odst. 2 písm. f): „kontakt na zákaznickou telefonní linku 

obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a 

kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční 

soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je 

ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která 

jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů 

distribučních soustav“ 

§ 7 odst. 2 písm. f): „kontakt na zákaznickou telefonní linku 
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obchodníka s elektřinou nebo kontakt na výrobce elektřiny a 

kontakt na poruchovou telefonní linku provozovatele distribuční 

soustavy nebo provozovatelů distribučních soustav, pokud je 

ČÁST A poskytována zákazníkovi za více odběrných míst, která 

jsou připojena k distribučním soustavám více provozovatelů 

distribučních soustav“ 

1.2. c) název sazby § 6 odst. 3 písm. b): „označení produktu obchodníka s elektřinou, 

je-li sjednán, a sazbu distribuce elektřiny“ 

§ 7 odst. 3 písm. b): „označení produktu obchodníka 

s elektřinou, je-li sjednán“ 

 

1.2. d) datum 

ukončení smlouvy 

§ 6 odst. 4 písm. e): „datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, 

kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna 

produktu nebo ceny sjednána“ 

§ 7 odst. 4 písm. e): „datu ukončení závazku ze smlouvy a o datu, 

kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li taková změna 

produktu nebo ceny sjednána“ 

1.2. e) informace o 

možnosti změny 

dodavatele a 

výhodách z toho 

plynoucích 

§ 6 odst. 4 písm. f): „možnosti změny obchodníka s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny“ 

§ 7 odst. 4 písm. f): „možnosti změny obchodníka s elektřinou 

nebo výrobce elektřiny“ 

1.2. f) kód 

konečného 

zákazníka pro změnu 

dodavatele nebo 

jedinečný 

identifikační kód 

jeho odběrného 

místa 

§ 6 odst. 3 písm. a): „adresu a identifikační číselný kód (EAN 

kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst“ 

§ 7 odst. 3 písm. a): „adresu a identifikační číselný kód (EAN 

kód) odběrného místa nebo jednotlivých odběrných míst“ 

1.2. g) informace o 

právech konečného 

zákazníka ve vztahu 

k mimosoudnímu 

urovnání sporu, 

včetně kontaktních 

údajů příslušného 

subjektu podle 

článku 26 

§ 6 odst. 4 písm. d): „právech zákazníka, vznikne-li mezi 

zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny 

spor ve věci týkající se dodávky elektřiny a související služby v 

elektroenergetice nebo jejich vyúčtování, a způsobech řešení 

takových sporů“ 

§ 7 odst. 4 písm. d): „právech zákazníka, vznikne-li mezi 

zákazníkem a obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny 

spor ve věci týkající se dodávky elektřiny nebo jejího vyúčtování, 

a způsobech řešení takových sporů“ 

 

1.2. i) adresa 

internetové stránky 

nebo jiný odkaz na 

místo, kde lze najít 

srovnávací nástroje 

podle článku 14 

§ 6 odst. 4 písm. g): „adrese internetové stránky nebo jiném 

odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje pro srovnání 

nabídek obchodníků s elektřinou provozované nebo zajišťované 

Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační 

úřad takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz 

zajišťuje“ 

§ 7 odst. 4 písm. g): „adrese internetové stránky nebo jiném 

odkazu na místo, kde lze najít srovnávací nástroje pro srovnání 

nabídek obchodníků s elektřinou provozované nebo zajišťované 

Energetickým regulačním úřadem, pokud Energetický regulační 

úřad takový srovnávací nástroj provozuje nebo jeho provoz 

zajišťuje“ 
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Četnost poskytování informací o vyúčtování pro oblast elektroenergetiky je upravena v Příloze I 

bodu 2. písm. b) a c) směrnice 2019/944 a příloze VII směrnice 2012/27/ES. Návrh vyhlášky tyto 

požadavky přejímá.  

Období, za které se informace o vyúčtování v elektroenergetice poskytuje, je stanoveno od 

posledního dne zúčtovacího období vyúčtování. 

V případě § 18a odst. 1 Energetický regulační úřad nepřikročil k výslovně stanovenému termínu 

poskytnutí informace o vyúčtování, neboť je dostatečným samotné určení četnosti poskytování 

informace o vyúčtování v podobě kalendářního měsíce. To potvrzuje i provazba na vyhlášku o 

Pravidlech trhu s elektřinou. 

Držitelům licence je (v souladu s Přílohou I bodem 2. směrnice 2019/944)) dána možnost 

zpřístupnit informaci o vyúčtování podle § 18a odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Informace o vyúčtování se poskytuje bezplatně (článek 11 směrnice 2018/2002; článek 18 směrnice 

2019/944). 

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2002 

CELEX 32012L0027 

 

 

K odstavci 2 (elektroenergetika; měřící zařízení bez dálkového přenosu údajů): 

Požadavky na rozsah poskytování informace o vyúčtování jsou vymezeny v Příloze I bodu 1.2. 

směrnice 2019/944. V elektroenergetice je rozsah informace o vyúčtování vymezen poskytnutím 

údajů 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).  

Promítnutí požadavků do vyhlášky o vyúčtování je podrobně uvedeno v tabulce k odstavci 1. 

Četnost poskytování informací o vyúčtování pro oblast elektroenergetiky je upravena v Příloze I 

bodu 2. písm. b) a c) směrnice 2019/944 a příloze VII směrnice 2012/27/ES. Návrh vyhlášky tyto 

požadavky přejímá.  

Energetický regulační úřad zakotvil možnost poskytnutí informace o vyúčtování na základě 

samoodečtu zákazníka, jak je umožněno podle Přílohy I bodu 2. písm. c) směrnice 2019/944. 

V souladu s článkem 10 bodu 1. směrnice 2018/2002 a po pracovních jednáních se 

zainteresovanými subjekty se údaje ze samoodečtu zákazníka zasílají obchodníkovi s elektřinou 

nebo výrobci elektřiny. Proces následující (poskytnutí samoodečtu provozovateli distribuční 

soustavy, validace, a poskytnutí údajů ze strany provozovatele distribuční soustavy dodavateli pro 

poskytnutí informace o vyúčtování dodavatelem zákazníkovi podle § 18a odst. 2 této vyhlášky) 

bude upraven novelou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. 

Období, za které se informace o vyúčtování v elektroenergetice poskytuje, je stanoveno od 

posledního dne zúčtovacího období vyúčtování (srov. § 6 odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 2 písm. c) 

vyhlášky o vyúčtování). 

Termín poskytnutí informace o vyúčtování obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny je 

stanoven časovým úsekem 15 dnů ode dne předání údajů provozovatelem distribuční soustavy. 

Informaci podle § 18a odst. 2 zakotvením elektronické formy reflektuje § 11 odst. 1 písm. p) 

energetického zákona, jakož i transponuje důsledky podle Přílohy I bodu 2. písm. b) a c) směrnice 

2019/944. 
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Informace o vyúčtování se poskytuje bezplatně (článek 11 směrnice 2018/2002; článek 18 směrnice 

2019/944). 

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2002 

CELEX 32012L0027 

 

K odstavci 3 (teplárenství): 

Rozsah poskytování informace o vyúčtování v oblasti teplárenství je v souladu s principy článku 

10a směrnice 2018/2002 stanoven v rozsahu poskytnutí informací podle § 14 odst. 1 písm. a), b), c) 

a e).  

Četnost poskytování informací o vyúčtování je upravena pro teplárenství v Příloze VIIa bodu 2. 

směrnice 2018/2002. Návrh vyhlášky tyto požadavky přejímá. 

Období, za které se informace o vyúčtování v teplárenství poskytuje, je stanoveno s počátkem od 

poskytnutí poslední informace o vyúčtování. Pro případ dodávek tepelné energie jen pro účely 

vytápění je stanovena možnost omezit měsíční poskytování informace o vyúčtování pouze 

v průběhu otopného období (v souladu s přílohou VIIa bodu 2. směrnice 2018/2002). Vyhláška 

reaguje rovněž na existenci tzv. společného měření dodávky tepelné energie do více odběrných 

míst, kde by poskytování informace o vyúčtování neměla pro adresáty vypovídající hodnotu o jejich 

skutečném odběru, a technicky tak není možné dostát účelu směrnice. Pokud však z hlediska měření 

možné je, tzn. pokud jsou za odběrná místa dostupné údaje z měřicího zařízení s dálkovým 

přenosem údajů měřící spotřebu tepelné energie pro rozdělování nákladů v těchto odběrných 

místech, informace o vyúčtování se i v těchto případech poskytuje. 

Termín poskytnutí informace o vyúčtování dodavatelem tepelné energie není výslovně upraven, 

neboť je dostatečným samotné určení četnosti poskytování informace o vyúčtování v podobě 

kalendářního měsíce. 

Dodavatelům tepelné energie je (v souladu s přílohou VIIa bodu 2. směrnice 2018/2002) dána 

možnost zpřístupnit informaci o vyúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Informace o vyúčtování se poskytuje bezplatně (článek 11a bod 1 směrnice 2018/2002). 

CELEX 32018L2002 

 

K odstavci 4: 

Formální náležitosti poskytnutí informace o vyúčtování jsou ve vyhlášce určeny pouze v základních 

rysech odpovídajícím principům směrnice a poskytuje značný rozsah pro co nejefektivnější a 

nejekonomičtější přizpůsobení existujícím IT systémům držitelů licencí. Přesto plně odpovídá 

požadavkům článku 18 směrnice 2019/944 a článku 10 a 10a směrnice 2018/2002. 

Úprava formální podoby poskytnutí informace o vyúčtování je ponechána na úrovni energetického 

zákona. V ustanovení § 11 odst. 2 písm. p) povinnost držitele licence nabízet zákazníkům možnost 

předávání informací o vyúčtování v elektronické podobě. Dále v ustanovení § 11 odst. 7 věta druhá 

upravuje energetický zákon variantně dvě formy poskytování informací o vyúčtování, a to v listinné 

nebo elektronické podobě. Ani jedna z těchto forem není tedy upřednostněna jako primární, je 

ovšem stanoveno pravidlo, které vyžaduje aktivní volbu zákazníka mezi formami poskytování. 

Podpůrně je stanovena povinnost držitele licence poskytnout informaci o vyúčtování v elektronické 

podobě, pokud si zákazník nezvolí formu listinou. 

CELEX 32019L0944 
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CELEX 32018L2002 

 

K odstavci 5: 

Informace o vyúčtování na základě článku 2 bodu 21 směrnice 2019/944, resp. i ve smyslu 

směrnice o energetické účinnosti, ve znění směrnice 2018/2002, neznamená požadavek na platbu. 

Tímto je tento institut odlišen od řádného a mimořádného vyúčtování. V souladu s filozofií směrnic 

i záměrem Energetického regulačního úřadu je, aby zákazníci dostávali přesné a aktuální informace 

zejména o své spotřebě, nikoliv aby probíhalo měsíční vyúčtování záloh ve smyslu řádného či 

mimořádného vyúčtování. Ustanovení § 18a odst. 5 proto výslovně uvádí, že na základě informace 

o vyúčtování se neprovádí vyrovnání přeplatku a nedoplatku.  

Informaci o vyúčtování je možno poskytnout jako součást dokladu o vyúčtování, jak zakotvuje 

ustanovení § 18a odst. 5 věta druhá. Platí, že informace o vyúčtování může být součástí dokladu o 

vyúčtování, pokud tím budou naplněny její parametry z hlediska četnosti a rozsahu – daná 

konstrukce neoslabuje pozici adresátů, je plně v souladu s účelem směrnice, a zároveň legitimně 

snižuje administrativní náklady osob povinných informaci o vyúčtování. Tento přístup je zvolen 

jako důsledek příklonu k efektivnějšímu způsobu poskytnutí, kdy neexistuje praktický přínos pro 

oddělené poskytnutí stejných informací v blízkém čase jednak v podobě dokladu o vyúčtování a též 

v informaci o vyúčtování.  

CELEX 32019L0944 

CELEX 32018L2002 

 

K článku II (Účinnost) 

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.  

Tento termín byl zvolen z důvodu, že jako nejbližší možný zaručuje dostatečný časový prostor 

k nutným přenastavením interních systémů dotčených subjektů. 

 

 

 


