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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny 

a souvisejících služeb v elektroenergetice. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Obecná připomínka k § 10 odst. 2 – uplatnění slevy ve výši 50 % z ceny zajišťování 

distribuce elektřiny 

Požadujeme jednotný pokyn pro provozovatele distribučních soustav (dále jen „PDS“), který stanoví, jak 

správně promítnout slevu ve struktuře DÚF (např. ve vyhlášce č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou 

– Příloha č. 20, nebo výkladové stanovisko k vyhlášce o kvalitě, aj). Nebude-li sjednocen postup pro všechny 

PDS, každý to v DÚF může posílat různě a ze strany obchodníků budou vznikat dotazy, protože nebude zřejmé, 

že se jedná o slevu z ceny zajišťování distribuce elektřiny (za nekvalitu). 

Tato připomínka je zásadní. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 3 odst. 2 

Navrhujeme rozšíření ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) o případy prokazatelného zavinění třetí osobou, 

tj. následující úpravu textu: 

„(2) Za nedodržení standardu se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony 

a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že 

a) daný účastník trhu s elektřinou ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého 

jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená 

standardem,  

b) daný účastník trhu s elektřinou prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu, 

případně sám svým jednáním nedodržení standardu zapříčiní, 

c) není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku 

vzniku živelních událostí, havárií na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy, prokazatelného cizího 

zavinění anebo v důsledku zajištění potřebných úkonů státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných 

celků, jejichž lhůty neumožňují plnění daného standardu, nebo 

d) nastal stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.“. 
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Odůvodnění: 

Požadujeme rozšířit textaci § 3 odst. 2 písm. b) a c) o prokazatelné zavinění třetí osobou, neboť existuje celá 

řada případů, kdy k nedodržení standardů došlo právě z tohoto důvodu a není tak spravedlivé požadovat 

náhradu po PDS. Jako příklady lze uvést následující: 

 Ve vazbě na § 10 vnímáme jako zcela nespravedlivé požadovat náhradu po PDS, který vzniku dané 

situace (zaviněné třetí stranou) nemohl předejít. Např. připojení nevyhovujícího odběrného 

elektrického zařízení. 

 Ve vazbě na § 18 se domníváme, že je nespravedlivé požadovat náhradu po PDS za neúplnost 

a nesprávnost předávaných údajů. 

 Ve vazbě na § 9 je nespravedlivé požadovat náhradu po PDS v případech, kdy se prokazatelně jedná 

o přerušení distribuce elektřiny v důsledku poškození pojistky způsobené odběrným elektrickým 

zařízením zákazníka nebo společným elektrickým zařízením nemovitosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. Připomínka k § 4 odst. 1 

Navrhujeme upravit ustanovení následujícím způsobem: 

„(1) Není-li dále stanoveno jinak, náhradu podle této vyhlášky uplatňuje na základě písemné žádosti  

(…) 
a to do 12 měsíců90 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle příslušného standardu 
nebo mělo být plánované omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny započato nebo ukončeno. 
“ 

Odůvodnění: 

Dáváme ke zvážení upravit lhůtu pro podání žádosti „do 90 kalendářních dnů“. Obdobně jak již účastníci trhu 

ERÚ sdělovali v rámci VKP, nespatřujeme důvod, aby došlo k takto zásadnímu prodloužení doby na uplatnění 

požadavku na náhradu škody oproti současnému stavu v případě, který si nevyžaduje žádné výjimečné lhůty 

na zjištění a prokázání daného stavu a nevyžaduje žádné složité administrativní kroky. Přerušení dodávky 

zákazník pozná okamžitě a 2 až 3 měsíce je dostatečná lhůta na žádost o náhradu škody, navíc když se obrací 

přímo na obchodníka a nikoliv na distributora. Dané prodloužení nezvedne úroveň ochrany zákazníka 

a domníváme se, že ani nebude za strany zákazníků nijak příliš aktivně využíváno, protože pokud nepožádá 

daný zákazník ihned, lze spíše očekávat, že nepožádá vůbec. Právní nejistota by neměla být extrémně dlouhá. 

Současně zde vnímáme silné riziko, že tzv. „energetičtí šmejdi“ začnou obcházet zákazníky s nabídkou analýzy 

dodržování standardů a samozřejmě si pak většinu z případné platby ponechají pro sebe, což zcela jistě není 

cílem této změny. V případě ponechání lhůty do 12 měsíců bude rozdíl ve výkazu výše vyplacených náhrad 

mezi měsíčními výkazy, roční zprávou a Provozní zprávou, a dojde tak k narušení kontinuity vykazování. Na 

tuto skutečnost byl již ERÚ také upozorňován při pracovních diskusích o návrhu vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 

3. Připomínka k § 4 

Navrhujeme doplnit dva nové odstavce: 

(2) Žádost v listinné podobě je žadatel povinen zaslat na adresu určenou provozovatelem přenosové 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy, dodavatelem sdružené služby nebo dodavatelem pro 
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podávání žádostí o náhradu, kterou provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, 

dodavatel sdružené služby nebo dodavatel transparentně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(3) Elektronickou žádost je žadatel povinen zaslat v elektronické podobě na emailovou adresu určenou 

provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem distribuční soustavy, dodavatelem sdružené služby 

nebo dodavatelem pro podávání žádostí o náhradu, kterou provozovatel přenosové soustavy, provozovatel 

distribuční soustavy, dodavatel sdružené služby nebo dodavatel transparentně zveřejnil způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Stávající odstavce (2), (3) a (4) přečíslovat na (4), (5) a (6). 

Odůvodnění: 

Navrhujeme dva nové odstavce, které definují adresy pro podávání žádostí a o povinnost distributora 

a obchodníka zveřejnit tyto adresy na svých internetových stránkách. Především u elektronického podání by 

neuvedením konkrétní adresy vznikl velký prostor pro nesystémové zasílání e-mailů. Každý pracovník 

distributora a obchodníka má svou elektronickou adresu a teoreticky by při stávajícím znění § 4 odst. 1 mohla 

jít žádost na jakoukoliv adresu organizace. Proto tedy navrhujeme za odst. 1 vložení nových odstavců s číslem 

(2) a (3) a následující odstavce přečíslovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

4. Připomínka k § 4 odst. 2 

Navrhujeme následující úpravu: 

(2) V případě podle § 4 odst. 1 písm. b) dodavatel sdružené služby postoupí žádost o náhradu do 27 pracovních 

dnů ode dne jejího přijetí provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka 

připojeno. 

Odůvodnění: 

Navrhovanou dvoudenní lhůtu považujeme za nepřiměřeně krátkou, když v této lhůtě je potřeba nejen 

žádost předat příslušnému provozovateli distribuční soustavy, nýbrž také zpracovat a posoudit obsah zaslané 

žádosti.  

Nepřiměřenost této lhůty pak vyplývá i ze skutečnosti, že pro samotné posouzení obsahových náležitostí 

a zaslání případné výzvy k doplnění žádosti je obecně stanovena lhůta 7 pracovních dní (viz v § 4 odst. 2). 

Navrhujeme tedy lhůtu dle § 4 odst. 1 sjednotit s lhůtou dle § 4 odst. 2, když v opačném případě by tím byla 

založena nepřiměřená disproporce, co se týče požadavků kladených na jednotlivé subjekty trhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. Připomínka k § 5 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme následující úpravu: 

(1) V případě nedodržení standardu podle § 11, 12, 14, 17, 19 a 20 provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy do 90 dnů ode dne následujícího po dni, kdy provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy 

přestal být v prodlení se splněním standardu, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den prodlení dosáhla 

maximálního rozsahu, poskytuje náhradu 
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a) zákazníkovi, jehož odběrné místo je k přenosové nebo distribuční soustavě připojeno, a se kterým má 

sjednanou smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy, 

nebo 

 

b) dodavateli sdružené služby za zákazníka, jehož odběrné místo je k přenosové nebo distribuční soustavě 

připojeno, a se kterým má dodavatel sdružené služby uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky 

elektřiny; dodavatel sdružené služby následně poukáže náhradu oprávněnému zákazníkovi do 5 pracovních 

dnů od připsání náhrady na jeho účet. 

Odůvodnění: 

Tuto připomínku uplatňujeme s vědomím, že je nutno v případě její akceptace najít cestu, jak by provozovatel 

distribuční soustavy přišel k údajům pro zaslání náhrady přímo zákazníkovi (adresa pro výplatu poštovní 

poukázkou nebo bankovní spojení…). Zde se však jako ideální řešení jeví náhrady na žádost, kde by zákazník 

kontaktoval s žádostí přímo distributora a v žádosti by uvedl platební údaje. 

Chápeme, že pro zákazníka, který má s dodavatelem uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky, je 

přirozené komunikovat primárně s dodavatelem. Navrhované ustanovení však zcela nepřiměřeně 

a neopodstatněně přenáší na dodavatele odpovědnost i náklady vzniklé v důsledku pochybení a neplnění 

stanovených standardů, ke kterému došlo zcela výlučně na straně provozovatelů distribučních soustav. 

Na straně dodavatele by tak zcela bez jeho přičinění vznikaly nepřiměřené povinnosti a náklady, a to zcela 

bez nároku na jakoukoliv náhradu vůči subjektu, který nežádoucí stav zapříčinil a měl by tedy sám nést 

veškeré s tím spojené negativní důsledky. Náklady na plnění této povinnosti by přitom nebyly v žádném 

smyslu zanedbatelné, když vedle výrazných systémových a administrativních nákladů by zde neustále vznikaly 

další nezanedbatelné náklady spojené se samotným poukázáním náhrady zákazníkovi. Zde je potřeba si 

uvědomit, že u podstatné části zákazníků není dodavateli známo bankovní spojení zákazníka (ze skutečnosti, 

že zákazník hradí své závazky prostřednictvím určitého účtu nelze dovozovat, že je rovněž vlastníkem daného 

účtu; významný počet zákazníků nadto hradí své závazky vůči dodavateli složenkou), tedy by bylo poukázání 

náhrady nezbytné realizovat zasláním peněžní poukázky. 

V souvislosti s tímto „přeposláním“ náhrady zároveň vzniká dodavateli povinnost vystavit zákazníkovi 

potvrzení o uhrazení náhrady dle § 6 odst. 4. Tedy zde vzniká další zátěž na straně dodavatele, a to zcela bez 

jeho přičinění, v důsledku výhradního pochybení na straně provozovatele distribuční sítě. 

Lze přitom již nyní předpokládat, že by navrhovaná úprava způsobovala množství výkladových i praktických 

problémů. To se může týkat například situací spojených se změnou dodavatele, kdy není zřejmé, zda by se 

uvedená povinnost týkala vždy současného dodavatele či původního dodavatele. Nastat by přitom mohla 

i situace, kdy by porušení standardu ze strany provozovatele distribuční soustavy zasahovalo do období 

dodávky několika dodavatelů, když návrh vyhlášky poskytuje 12 měsíční lhůtu pro podání žádosti o náhrady. 

Původní dodavatel přitom již standardně není v žádném kontaktu se zákazníkem a nemá k dispozici ani jeho 

aktuální kontaktní údaje. Nadto lze mít pochybnosti o tom, zda by byl z pohledu GDPR původní dodavatel 

oprávněn zpracovávat osobní údaje fyzických osob pro tyto účely. Zpracování osobních údajů pro tento účel 

by bylo možné jen obtížně považovat za zpracování za účelem plnění zákonné povinnosti, když by předmětná 

povinnost byla založena toliko vyhláškou. 

Nad rámec uvedeného jsme toho názoru, že k zavedení předmětné povinnosti prostřednictvím dotčené 

vyhlášky postrádá ERÚ zmocnění, když takovéto zmocnění nelze dovodit z § 98a odst. 2 písm. c) EZ. Tedy by 
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stanovení takovýchto zásadních povinností mělo být zakotveno přímo v zákoně, nikoliv prostřednictvím 

dotčené vyhlášky, a to nad rámec a v rozporu se zákonným mocněním. 

Tato připomínka je zásadní. 

6. Připomínka k § 5 odst. 2 a odst. 5 

Požadujeme upravit: 

„(1) V případě nedodržení standardu podle § 11, 12, 14, 17, 19 a 20 provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy do 90 dnů ode dne následujícího po dni, kdy provozovatel přenosové 
nebo distribuční soustavy přestal být v prodlení se splněním standardu, nebo ode dne, kdy výše náhrady za 
každý den prodlení dosáhla maximálního rozsahu, poskytuje náhradu 

(…) 
(2) V případě nedodržení standardu podle § 13 poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční 

soustavy žadateli náhradu do 90 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém provozovatel přenosové nebo 
distribuční soustavy zaslal návrh smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení 
žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, nebo ode dne, kdy výše náhrady za každý den 
prodlení dosáhla maximálního rozsahu. 
(…) 

(5) V případě uplatnění náhrady podle § 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 a 23 se ustanovení § 4 nepoužije.“ 

Odůvodnění: 

Žádost o připojení neobsahuje údaje pro poskytnutí automatické náhrady zákazníkovi. Je tak nezbytné, aby 

zákazník v případě nedodržení standardu podle § 13 o náhradu požádal postupem podle § 4. Požadujeme 

proto, aby odst. 2 (obsahující odkaz na § 13) byl z § 5 přemístěn do § 4, který upravuje náhradu na žádost. 

Zároveň je nezbytné z ustanovení § 5 odst. 5 vyškrtnout odkaz na § 13. 

Uvedená znění § 5 odst. 2 a odst. 5 jsou tak v zjevném v rozporu s ustanovením § 5 odst. 1 a zároveň v rozporu 

s § 4 odst. 1 písm. d), podle kterého platí, že „žadatel o připojení za nedodržení standardu přenosu nebo 

distribuce elektřiny podle § 13 u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého žádá 

o připojení,“. 

Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka k § 6 odst. 3 

V případě neakceptace připomínky č. 5 požadujeme stanovit lhůtu od okamžiku, kdy dodavatel obdrží od 

provozovatele distribuční soustavy vyrozumění obsahující potřebná data k identifikaci platby. 

„(3) Pokud náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje 

provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dodavateli sdružené služby, dodavatel sdružené služby 

poukáže náhradu oprávněnému zákazníkovi do 5 pracovních dnů od realizace náhrady na účet dodavatele 

sdružené služby a obdržení vyrozumění podle odstavce 4, s výjimkou náhrady za nedodržení standardu podle 

§ 18.“ 

Odůvodnění: 

Pokud náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje provozovatel 

přenosové nebo distribuční soustavy dodavateli sdružené služby, má podle návrhu vyhlášky dodavatel 
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sdružené služby (podle § 6 odst. 3) lhůtu 5 pracovních dnů na poukázání náhrady oprávněnému zákazníkovi 

od realizace náhrady na účet dodavatele sdružené služby. Dodavatel však může obdržet vyrozumění od 

distributora o poukázané platbě (podle § 6 odst. 4) do 5 pracovních dnů od uhrazení náhrady. Tedy dodavatel 

tak má jen minimální (či téměř žádnou) lhůtu pro identifikaci platby poukázané distributorem a zaslání platby 

zákazníkovi. 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Připomínka k § 6 odst. 5 

Celý odstavec navrhujeme vypustit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění u 5. připomínky k § 5 odst. 1 písm. b). 

Tato připomínka je zásadní. 

9. Připomínka k § 6 odst. 5 

V případě neakceptace připomínky č. 8 požadujeme odst. 5 upravit následujícím způsobem: 

(5) V případě podle § 4 odst. 3 nebo § 5 odst. 1 písm. b) předává vyrozumění podle odstavce 3 dodavatel 

sdružené služby zákazníkovi do 5 pracovních dnů od realizace náhrady na účet dodavatele sdružené služby 

a obdržení vyrozumění podle odstavce 4. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 4 odst. 3 se v navrhovaném znění nově netýká realizace náhrady, ale obsahové náležitosti 

žádosti, proto navrhujeme tento odkaz zrušit. 

Obdobně jako v odůvodnění k připomínce č. 7 je třeba doplnit obdržení vyrozumění podle odstavce 4. Pokud 

náhradu za nedodržení standardu přenosu nebo distribuce elektřiny poskytuje provozovatel přenosové nebo 

distribuční soustavy dodavateli sdružené služby, má podle návrhu vyhlášky dodavatel sdružené služby (podle 

§ 6 odst. 3) lhůtu 5 pracovních dnů na poukázání náhrady oprávněnému zákazníkovi od realizace náhrady na 

účet dodavatele sdružené služby. Dodavatel však může obdržet vyrozumění od distributora o poukázané 

platbě (podle § 6 odst. 4) do 5 pracovních dnů od uhrazení náhrady. Tedy dodavatel tak má jen minimální (či 

téměř žádnou) lhůtu pro identifikaci platby poukázané distributorem a zaslání platby zákazníkovi. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. Připomínka k § 8 odst. 1 

Odstavec požadujeme upravit následujícím způsobem: 

„(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny je 

zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny v době, která byla jako doba 

zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny zákazníkovi nebo výrobci 

ohlášena podle § 25 odst. 5 energetického zákona. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení 

přenosu nebo distribuce elektřiny není dodržen, jestliže provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 
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distribuční soustavy omezí nebo přeruší přenos nebo distribuci elektřiny dříve, než ohlásil, nebo ukončí 

omezení nebo přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny později, než ohlásil.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme z důvodu jednoznačného a přesného výkladu ustanovení doplnit do § 9 odst. 1 dovětek 

odkazující na energetický zákon. Považujeme za nezbytné stanovit, že jiný způsob ohlášení se nepřipouští ani 

nevyžaduje. 

Tato připomínka je zásadní. 

11. Připomínka k § 9 

Požadujeme za odst. 1 doplnit nový odstavec: 

(2) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky se nepovažuje výměna poškozené pojistky 

a obnova distribuce elektřiny ve lhůtě delší než podle odstavce 1, pokud se prokazatelně jedná o přerušení 

distribuce elektřiny vlivem vybavení pojistky způsobené elektrickou přípojkou, která není ve vlastnictví 

provozovatele distribuční soustavy a není ani provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 

odst. 6 energetického zákona, nebo společným elektrickým zařízením nemovitosti nebo odběrným 

elektrickým zařízením zákazníka. 

(23) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky poskytuje příslušný provozovatel distribuční 

soustavy zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby náhradu ve výši 1440 Kč. 

Odůvodnění: 

Z navrhovaného ustanovení vyplývá, že provozovatel distribuční soustavy může být penalizován za jakékoli 

poškození pojistky. Vzhledem ke skutečnosti, že k poškození pojistky může dojít také způsobem, který 

nemůže PDS ovlivnit (např. vadná stoupačka), mohl by být tímto postupem PDS penalizován neoprávněně. 

Navrhujeme upřesnit textaci takovým způsobem, aby došlo k vyloučení případů, které PDS nemůže ovlivnit, 

např. doplnit nový odstavec 2, stávající přečíslovat na odstavec 3. 

Ve vyhlášce č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném 

znění, je toto v § 7 odst. 2 ošetřeno. 

Tato připomínka je zásadní. 

12. Připomínka k § 10 

Navrhujeme vložit nový odstavec 2 a dále úpravu v odstavci 3: 

„(1) Standardem kvality napětí je distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry velikosti a odchylky 

napájecího napětí a frekvence v místě připojení, které jsou v souladu s Pravidly provozování distribuční 

soustavy nebo s parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi zákazníkem a provozovatelem 

distribuční soustavy. 

(2) Je-li reklamace kvality napětí podle § 11 shledána provozovatelem distribuční soustavy jako 

oprávněná, považuje se za začátek doby trvání snížené kvality napětí elektřiny den prokázání oprávněnosti 

reklamace kvality napětí v místě připojení. 
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(23) Za nedodržení standardu kvality napětí poskytuje provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi 

nebo dodavateli sdružené služby, který podal reklamaci kvality napětí dle § 11, náhradu ve formě slevy ve výši 

50 % z ceny zajišťování distribuce elektřiny po dobu trvání snížené kvality napětí, nejdéle však po dobu 

36 měsíců. Uvedená sleva se neuplatňuje na cenu za překročení rezervované kapacity, cenu za překročení 

rezervovaného příkonu, cenu za překročení rezervovaného výkonu, cenu za nedodržení účiníku a cenu za 

nevyžádanou dodávku jalové energie. 

Odůvodnění: 

V rámci pracovní verze a po návrhu po vypořádání VKP byl v textaci § 10 odst. 2 popisující začátek období, od 

kdy má být poskytována sleva „za nekvalitu“. Není nám znám důvod, proč byl tento odstavec ve verzi pro 

MPŘ vypuštěn. Požadujeme odst. 2 doplnit, neboť je zcela zásadní jasně stanovit počáteční termín pro 

poskytování náhrady, resp. slevy.  

Zároveň považujeme za zásadní, obdobně jako u jiných standardů kvality, stanovit maximální dobu trvání 

slevy z ceny zajišťování distribuce elektřiny po dobu trvání snížené kvality napětí. V praxi existují případy, kdy 

není možné nekvalitu napětí odstranit v řádném termínu z důvodů, které nejsou na straně distributora 

(dědická řízení, vyvlastnění, majetková vypořádání, apod.).  

Dobu 36 měsíců považujeme za dostatečnou pro odstranění příčiny nekvality v převážné většině případů 

a řešení výjimečných případů, které tuto dobu překračují, je zpravidla ovlivněno okolnostmi mimo kontrolu 

distributora. Není spravedlivé, aby v takovýchto případech nesl náklady distributor. 

Tato připomínka je zásadní. 

13. Připomínka k § 14 odst. 1 

Navrhujeme doplnit odstavec následujícím způsobem: 

 (1) Standardem umožnění distribuce elektřiny je možnost uskutečnění distribuce elektřiny ve 

lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl provozovatel distribuční soustavy zákazníkem nebo dodavatelem 

sdružené služby na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy 

o sdružených službách dodávky elektřiny požádán o umožnění distribuce elektřiny a zákazník splnil podmínky 

stanovené ve smlouvě o připojení. 

Odůvodnění: 

Do ustanovení odstavce 1 požadujeme doplnit slovo „zákazník“ aby bylo zřejmé, že podmínky stanovené 

smlouvou o připojení musí splnit zákazník a ne pouze provozovatel distribuční sítě. 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Připomínka k § 14 odst. 2 

Navrhujeme upravit odstavec následujícím způsobem: 

(2) Standardem umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny přenosovou nebo distribuční 

soustavou je instalace příslušného měřicího zařízení Y) v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do 

přenosové nebo distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od provedení prvního paralelního připojení3. 

Poznámka pod čarou 
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Y) Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. 

Odůvodnění: 

Požadujeme doplnit odkaz na vyhlášku č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, aby bylo jednoznačně 

specifikováno, co je „příslušné měřící zařízení“. 

Tato připomínka je zásadní. 

15. Připomínka k § 15 odst. 1 

Navrhujeme prodloužit lhůtu pro provedení úkonu a upravit ustanovení následujícím způsobem: 

„(1) Standardem ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele 

sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny je ukončení přerušení distribuce elektřiny 

do odběrného místa zákazníka ve lhůtě 23 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém zákazník nebo 

dodavatel sdružené služby uhradil všechny své splatné platby za poskytnutou distribuci elektřiny, nebo ve 

kterém uzavřel provozovatel distribuční soustavy se zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu 

o splácení dlužných plateb.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme prodloužit termín ze 2 na 3 pracovní dny. Důvodem je nejen neúměrná procesní a organizační 

zátěž na straně PDS, ale i administrativní a systémová. 

Tato připomínka je zásadní. 

16. Připomínka k § 16 odst. 1 

Navrhujeme prodloužit lhůtu pro provedení úkonu a upravit ustanovení následujícím způsobem: 

 „(1) Standardem ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele 

sdružené služby je ukončení přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka ve lhůtě 

23 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém provozovatel distribuční soustavy obdržel od dodavatele 

nebo dodavatele sdružené služby písemný požadavek na ukončení přerušení distribuce elektřiny do odběrného 

místa zákazníka, u kterého dodavatel nebo dodavatel sdružené služby uplatnil právo na přerušení distribuce 

elektřiny.“ 

Odůvodnění: 

Požadujeme prodloužit termín ze 2 na 3 pracovní dny. Důvodem je nejen neúměrná procesní a organizační 

zátěž na straně PDS, ale i administrativní a systémová. 

Tato připomínka je zásadní. 

17. Připomínka k § 17 odst. 1 písm. c) 

Navrhujeme upravit písm. c) následujícím způsobem: 

c) vypořádání rozdílu v platbách do 15 dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta podle písmene b) 

v případě, že byl zjištěn přeplatek v uhrazených platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím 

provozovatele poštovní služby, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem přenosové 

soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy příslušná částka poukázána.; lhůta se rovněž považuje 
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za splněnou, když jsou v uvedené době provozovatelem distribuční soustavy zaslány dodavateli sdružené 

služby údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního 

systému operátora trhu. 

Odůvodnění: 

Požadujeme doplnit § 17, kde je nutné vzít v úvahu zavedený proces agregované fakturace, kdy distributor 

na základě rámcových smluv o distribuci provádí vyúčtování měsíčně k poslednímu dni v měsíci. Před vlastní 

fakturací jsou pak dodavateli zasílány údaje pro vyúčtování, které mu umožňují fakturovat a vypořádat 

zákazníka. 

Tato připomínka je zásadní. 

18. Připomínka k § 18 odst. 1 

Navrhujeme upravit odst. 1 následujícím způsobem: 

 (1) Standardem předávání údajů potřebných k vyúčtování plateb je předávání úplných 

a správných údajů potřebných k vyúčtování plateb provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční 

soustavy příslušnému dodavateli nebo dodavateli sdružené služby prostřednictvím operátora trhu s elektřinou 

v rozsahu a termínech podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou. 

Odůvodnění: 

V § 18 odst. 1 je definován standard předávání údajů potřebných k vyúčtování služeb jako údaj „úplný 

a správný“ a odkazuje na vyhlášku 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška řeší termíny a strukturu těchto údajů, není zde však podchycena jasná metodika, jak s těmito 

údaji nakládat ve vazbě na vyhlášku o kvalitě dodávek. 

Údaje potřebné k vyúčtování se z různých důvodů opravují, stornují či jinak mění, a to buď z důvodu chyby 

nebo přímo na žádost zákazníka nebo obchodníka, často i několik měsíců zpětně.  

Jako příklad lze uvést samoodečet zadaný zákazníkem, který neodpovídá skutečnému stavu elektroměru 

(není „správný“). Po vystavení faktury zákazník rozporuje fakturovanou spotřebu, údaj o vyúčtování se mění 

na základě vystavení nové faktury.  

Ze strany obchodníků dochází k žádosti o změnu zasílaných údajů v případě, že si po dohodě zúčastněných 

stran (obchodník, distributor, operátor trhu) tento žádá o posun počátku smlouvy poté, co si o odběrné místo 

špatně požádal v systému operátora trhu a tento stav se narovnává.  

Distributor se tak ocitá v situaci, kdy spadá po provedení opravy do maximální výše úhrady za nedodržení 

standardu předání správných údajů bez svého zavinění a náhradu čerpá viník vzniklé situace. Z pohledu 

distributora jsou tyto údaje správné a úplné v okamžiku jejich zaslání, přesto dochází k jejich opravě nebo 

stornům. 

Tato připomínka je zásadní. 

19. Připomínka k § 19 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme upravit odst. 1, písm. b) následujícím způsobem: 

b) vypořádání rozdílu v platbách dodavatele sdružené služby nebo zákazníka způsobeného 

nesprávným vyúčtováním distribuce elektřiny, a to do 15 dnů ode dne vyřízení reklamace, je-li reklamace 
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podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem distribuční 

soustavy příslušná částka ve prospěch dodavatele sdružené služby nebo zákazníka poukázána., lhůta se 

rovněž považuje za splněnou, když jsou v uvedené době provozovatelem distribuční soustavy zaslány 

dodavateli sdružené služby údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb 

prostřednictvím informačního systému operátora trhu. 

Odůvodnění: 

Je třeba vzít v úvahu zavedený proces agregované fakturace, kdy distributor na základě rámcových smluv 

o distribuci provádí vyúčtování v následujícím měsíci. Před vlastní fakturací jsou pak dodavateli zasílány údaje 

pro vyúčtování, které mu umožňují fakturovat a vypořádat zákazníka. 

Tato připomínka je zásadní. 

20. Připomínka k § 22 odst. 1 písm. a), b) 

Požadujeme uvést návrh ustanovení § 22 odst. 1 do souladu s návrhem vyhlášky o vyúčtování dodávek 

a souvisejících služeb v energetických odvětvích a rovněž sjednotit lhůtu pro zaslání mimořádného 

vyúčtování jako pro řádné vyúčtování v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) a tedy úpravu ustanovení následujícím 

způsobem: 

„(1) Standardem lhůty pro vyúčtování dodávky elektřiny je 

a) zaslání písemného řádného vyúčtování dodávky elektřiny podle vyhlášky upravující vyúčtování 

v energetických odvětvíchChyba! Záložka není definována.) dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby 

zákazníkovi do 15 dnů ode dne přijetí údajů potřebných k vyúčtování plateb za zúčtovací období příslušným 

dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby prostřednictvím operátora trhu s elektřinou uskutečnění 

zdanitelného plněníx) nebo pokud se tak dohodl dodavatel se zákazníkem s více odběrnými místy do 15 dnů 

ode dne uskutečnění zdanitelného plněníx) pro poslední z těchto odběrných míst, 

b) zaslání písemného mimořádného vyúčtování dodávky elektřiny podle vyhlášky upravující vyúčtování 

v energetických odvětvíchChyba! Záložka není definována.) dodavatelem nebo dodavatelem sdružené služby 

zákazníkovi do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plněníx), kdy zákazník ukončil odběr elektřiny 

v odběrném místě nebo změnil dodavatele nebo dodavatele sdružené služby. 

x) § 21 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. 

Odůvodnění: 

V rámci připravované vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (dále 

„návrh vyhlášky o vyúčtování“) byla v rámci vypořádání připomínek vzešlých z mezirezortního 

připomínkového řízení ze strany ERÚ akceptována úprava pro vystavení vyúčtování, která v plném rozsahu 

respektuje 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. 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. 
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Původní úprava navržená ze strany ERÚ v obou předpisech (jak v rámci vyhlášky o vyúčtování, tak v tomto 

návrhu vyhlášky) nereflektuje situace, kdy někteří zákazníci s více OM (i u různých distributorů) požadují 

vystavit jednou souhrnnou fakturu. Je tak žádoucí umožnit, aby v případě zájmu obou smluvních stran nebyla 

povinnost okamžitě fakturovat, ale počkat na zjištění skutečné spotřeby u všech OM, tj. teprve po obdržení 

posledního“ je vystaven daňový doklad.   

Při zúžení pohledu na „den uskutečnění zdanitelného plnění“ oproti zákonu č. 235/2001 Sb. by problém 

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 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. 

S ohledem na výše uvedené argumenty byla proto v rámci vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky 

o vyúčtování ze strany ERÚ přijata úprava ustanovení vymezující termíny vyúčtování dodávek a souvisejících 

služeb v elektroenergetice a v tomto smyslu je tak žádoucí promítnout tuto úpravu odpovídajícím způsobem 

rovněž do vymezení standardu lhůty pro vyúčtování dodávky elektřiny i zde v návrhu vyhlášky. 

Lhůta pro zaslání vyúčtování v případech podle písm. b) by se měla vždy obecně odvíjet ode dne přijetí údajů 

potřebných k vyúčtování, a nikoliv od ode dne, kdy zákazník ukončil odběr elektřiny v odběrném místě nebo 

změnil dodavatele nebo dodavatele sdružené služby. Dodavatel je při vyúčtování vždy závislý na předání 

údajů potřebných k vyúčtování plateb od provozovatele distribuční soustavy. Bez těchto údajů nemůže 

dodavatel zákazníka vyúčtovat. Není zde tedy relevantní důvod, aby byla pro vyúčtování v případě ukončení 

dodávky či změny dodavatele stanovena odlišná lhůta, než jak je upravena v § 22 odst. 1 písm. a). 

Provozovatel distribuční soustavy totiž nezasílá údaje potřebné k vyúčtování v okamžiku ukončení odběru 

nebo změny dodavatele na odběrném místě, ale činí tak v souladu s vyhláškou č. 408/2015 Sb., která upravuje 

lhůtu pro tento úkon reflektující potřebu pro zpracování/stanovení dat z měření a jejich poskytnutí 

dodavateli. Tedy dodavatel disponuje údaji podstatně později. Z pohledu dodavatele je tedy de facto 

nemožné navrhovanou 15 denní lhůtu dodržet, když provozovatel distribuční soustavy má pro předání 

potřebných dat prostřednictvím OTE stanovenu lhůtu 10 pracovních dní. Běžně by tedy mohlo docházet 

k situacím, kdy dodavatel bude mít pro plnění své povinnosti pouze 1 den. V některých případech pak nemusí 

mít k dispozici ani tento 1 den. 

Ad absurdum pak navrhované úprava nijak neřeší, zda resp. jaký dopad by na běh stanovené lhůty měla 

skutečnost, že k předání potřebných údajů prostřednictvím OTE dojde opožděně. 

Obecně přitom neshledáváme opodstatněný důvod, proč by měla být pro případ ukončení dodávky či změnu 

dodavatele stanovena takto výrazně kratší lhůta pro vyúčtování. 
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V důsledku navrhované úpravy tak vzniká výrazné riziko sporů v důsledku domnělého nedodržení stanovené 

lhůty ze strany dodavatele, a to přesto, že ze strany dodavatele nemohla být předmětná povinnost ve 

stanovené lhůtě splněna, a to z příčin na něm zcela nezávislých.  

Z tohoto důvodu navrhujeme sjednocení pravidel pro zasílání vyúčtování podle písm. a) i písm. b) a zároveň 

považujeme za vhodné i zde promítnout v plném rozsahu relevantní úpravu ustanovení akceptovanou 

v návrhu vyhlášky o vyúčtování. 

Tato připomínka je zásadní. 

21. Připomínka k § 24 odst. 1 

Navrhujeme doplnit ustanovení o nutnost doložení splnění všech podmínek nutných k provedení změny 

distribuční sazby ze strany zákazníka.  

„(1) Standardem lhůty pro předání požadavku zákazníka pro změnu distribuční sazby provozovateli 

distribuční soustavy je předání požadavku zákazníka dodavatelem sdružené služby provozovateli distribuční 

soustavy ve lhůtě do 6 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku zákazníka a doložení splnění všech 

podmínek nutných k provedení změny distribuční sazby.“. 

Odůvodnění: 

Zasílání požadavku na změnu distribuční sazby za předpokladu, kdy si je obchodník vědom, že zákazník 

nedoložil splnění všech podmínek nutných k provedení změny, vede k prodloužení doby vyřízení požadavku 

zákazníka. Jsme toho názoru, že vhodnější je zákazníka upozornit na nedostatky žádosti již v počátku procesu 

změny sazby. 

Tato připomínka je zásadní. 

22. Připomínka k § 25 odst. 4 

Požadujeme následující úpravu ustanovení odst. 4: 

 „(4) Provozovatel přenosové soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti přenosu elektřiny ze všech 

přerušení přenosu elektřiny ukončených v daném kalendářním roce, a to souhrnně za všechny napěťové 

hladiny. Provozovatel distribuční soustavy vypočítává ukazatele nepřetržitosti distribuce elektřiny z přerušení 

distribuce elektřiny ukončených v hodnoceném období nebo v kalendářním roce, a to samostatně pro 

jednotlivé kategorie přerušení distribuce elektřiny a pro jednotlivé napěťové hladiny a celou distribuční 

soustavu. Zařazení plánovaných přerušení do kategorie 2.1.3. podléhá schválení Úřadu. Žádost o zařazení 

plánovaných přerušení do kategorie 2.1.3. Úřad posoudí a zašle své stanovisko provozovateli distribuční 

soustavy do 60 dnů ode dne následujícího po dni jejího obdržení. Kategorie přerušení přenosu nebo 

distribuce elektřiny jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Způsob výpočtu ukazatelů nepřetržitosti 

přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.“ 

Odůvodnění: 

Úprava má za cíl uvést ustanovení vyhlášky do souladu se Zásadami cenové regulace pro V. RO. V případě, že 

bude PDS realizovat investiční akce (Opatření) spadající svým charakterem do kategorie ERÚ 2.1.3. (PPDS, 

příloha 2., např. legislativní požadavky), navrhujeme následující postup: 
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 PDS požádá ERÚ o schválení zařadit předmětná plánovaná přerušení, vztahující se k výše uvedenému 
Opatření, do kategorie 2.1.3. 

 Žádost bude ze strany PDS odeslána na email ERÚ – kvalita@eru.cz. 

 V případě schválení žádosti ze strany ERÚ bude PDS zasláno oznámení o schválení zařazení 
plánovaných přerušení do kategorie 2.1.3. ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po dni obdržení 
žádosti. 

 Předmětná schválená přerušení, která budou zařazena do kat. 2.1.3., budou ze strany PDS příslušně 
označena a vykázána v měsíčním výkazu s číselným označením pro vykazování 213. 

Tato připomínka je zásadní. 

23. Připomínka k § 29 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení § 5, § 10 odst. 2, § 20, § 24 a § 26 

odst. 8., která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

Odůvodnění: 

Odloženou účinnost požadujeme také pro § 24 „Standard lhůty pro předání požadavku zákazníka pro změnu 

distribuční sazby provozovateli distribuční soustavy“, podobně jako je tomu u § 20 „Standard lhůty pro 

vyřízení žádosti o změnu distribuční sazby“. Požadavky zákazníka na změnu distribuční sazby jsou 

obchodníkem předávány provozovateli distribuční soustavy elektronickou formou přes distribuční portál 

nebo standardně poštou či jinou formou v podobě plánování práce. Pro vykazování standardu bude nutné 

vytvořit report z více datových zdrojů. Systémové úpravy nejsou v navržené účinnosti § 24 od 1. 1. 2022 

zvládnutelné. 

Tato připomínka je zásadní. 

24. Připomínka k Příloze č. 4 

Požadujeme následující úpravu: 

„2.1.3. mimořádné investiční akce uznané ERÚ – zařazení investičních akcí do této kategorie se posuzuje 

individuálně pro každou investiční akci předloženou ERÚ na základě žádosti obsahující minimálně informace 

o předmětném opatření a důvodech realizace, odhadu předpokládaných přínosů opatření po realizaci, 

odhadu předpokládaných dopadů na zákazníky, napěťových hladinách, na kterých bude opatření 

realizováno, předpokládané průměrné době trvání jednoho přerušení.“ 

Odůvodnění: 

Připomínka navazuje na připomínku č. 22, kdy se jedná se o uvedení vyhlášky do souladu se Zásadami cenové 

regulace pro V. RO. Na základě připomínky k § 25 odst. 4 navrhujeme doplnit stávající text o obsahové 

náležitosti žádosti o zařazení plánovaných přerušení do kategorie 2.1.3. 

Tato připomínka je zásadní. 

25. Připomínka k Příloze č. 28 

Navrhujeme standard lhůty pro vyúčtování dodávky elektřiny vykazovat pouze v rámci Přílohy č. 8, nebo 

v Příloze č. 28 uvádět pouze souhrnná data. 

mailto:kvalita@eru.cz
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Odůvodnění: 

S ohledem na vysoký počet registrovaných OPM u dodavatelů bude tento výkaz znamenat předávání 

značného množství dat (v závislosti na počtu OPM se bude jednat řádově až o stovky tisíc případů měsíčně) 

a tedy náročnost na reportování na straně dodavatelů, datovou komunikaci a rovněž i na zpracování na straně 

ERÚ.  

Tato připomínka je zásadní. 

 


