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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., 

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka  

Požadujeme doplnit do zákona transpozici čl. 9b odst. 3 a článků 10a, 11a a 13 směrnice 2012/27/EU ve znění 

směrnice 2018/2002 a směrnice 2019/944.  

Odůvodnění: 

S ohledem na obsah zákona č. 67/2013 je třeba provést transpozici čl. 9b odst. 3 a článků 10a, 11a a 13 

a přílohy VIIa směrnice 2012/27/EU ve znění směrnice 2018/2002 a směrnice 2019/944. Předkladatel však 

předložil pouze transpozici směrnice 2018/2002 a to ještě ve velmi neúplné podobě. Směrnici 2012/27/EU 

je třeba chápat jako celek (ve znění relevantních novel) a provést úplnou transpozici jejích pro zákon 

č. 67/2013 Sb. relevantních článků.  

2. Připomínka  

Navrhujeme provedenou novelizací zákona určit státní orgán zajišťující kontrolu nad rozúčtováním nákladů 

na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům. U takovéhoto orgánu by koneční 

odběratelé (zejména fyzické osoby v postavení spotřebitelů) mohli uplatnit své požadavky na přezkum 

vyúčtování dodávek tepla a teplé vody, popř. by tento orgán byl správním orgánem prvního stupně 

příslušným pro vedení sporů vznikajících v souvislosti s vyúčtováním dodávek tepla a teplé vody mezi 

poskytovateli a odběrateli těchto služeb. Zákon stanoví povinnosti osob, které nejsou předmětem sankce 

(pouze obdoby smluvní pokuty podle § 13) ani kontroly, což způsobuje nedostatečnou vymahatelnost právní 

úpravy. Směrnice 2012/27/EU ve znění směrnice 2018/2002/EU a směrnice 2019/944/EU uvádí v čl. 13: 

„Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě článků 

7 až 11a a čl. 18 odst. 3 a přijmou opatření nezbytná k jejich uplatňování.“ Je tedy zřejmé, že je třeba stanovit 

také odpovídající sankce za porušení čl. 9b, 10a a 11a směrnice, které by měl transponovat zákon č. 67/2013 

Sb. a určit příslušný kontrolní orgán. 
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KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k poznámce pod čarou č. 2 

Požadujeme uvést poznámku pod čarou č. 2 ve znění: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU 

ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 

směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 

11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a 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.“  

Odůvodnění: 

Zákon by měl transponovat článek 9b odst. 3 a články 10a, 11a a 13 a přílohu VIIa směrnice 2012/27/EU ve 

znění směrnice 2018/2002 a směrnice 2019/944. Z tohoto důvodu je třeba konstruovat odkaz na směrnici 

2012/27/EU ve znění jejích novel relevantních pro výše uvedené články. Odkazy na jednotlivé články směrnice 

se však do poznámky pod čarou neuvádí, k tomu slouží rozdílová tabulka. 

2. Připomínka k § 2 písm. h) 

Požadujeme namísto pojmu „skutečná spotřeba tepla“ zavést pojem „informace o spotřebě tepla“ definicí 

v následující podobě: 

„h) informací o spotřebě tepla hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot z instalovaných 

měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění na konci 

a na začátku období, za které se informace o spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití 

korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku 

tepelné energie danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování.“. 

Odůvodnění: 

Uvedená, nově zaváděná definice skutečné spotřeby tepla jako rozdílu odečtu měřidel nebo zařízení pro 

rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se příjemci služeb poskytuje 

informace o skutečné spotřebě tepla, může vést k závěru, odchylně od úpravy v § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona, 

že je nutné dodané teplo měřit v jeho skutečné spotřebě a není možné pro účely rozúčtování stanovit jeho 

jiný způsob zjištění, resp. není možný jiný způsob stanovení nákladů na nákladů na vytápění a nákladů na 

společnou přípravu teplé vody pro dům než měřením jeho skutečné spotřeby. Definice je rovněž vnitřně 

rozporná, když pojem se nazývá „skutečná spotřeba“, která je „zjištěná“, přičemž skutečnou spotřebu lze 

podle našeho názoru pouze změřit. Dále uvádí „naměřené hodnoty“, které však mohou pocházet jak 

z instalovaných měřidel, tak zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž tato zařízení hodnoty 

pravděpodobně neměří, ale zjišťují.  

Směrnice 2018/2002 v příloze VIIa odst. 2 jednoznačně rozlišuje „skutečnou spotřebu“ a „odečet indikátorů 

pro rozdělování nákladů na vytápění“, přičemž tyto kategorie jsou sjednoceny pod pojmem „informace 

o spotřebě“. Směrnice tak reflektuje skutečnost, že zařízení pro rozdělování nákladů (transpoziční pojem 

zákona o hospodaření energií) v žádném případě nemohou zobrazovat skutečnou spotřebu tepla. Je tedy 

třeba, aby také zákon č. 67/2013 Sb. reflektoval zásadní rozdíl mezi údaji stanoveného měřidla a pouhým 

poměrovým údajem ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.  
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Navrhujeme proto v zákonu používat pojem „informace o spotřebě tepla“, která je zjištěna na základě měření 

stanoveným měřidlem nebo na základě odečtení údaje ze zařízení pro rozúčtování nákladů, které měřidlem 

ve smyslu zákona o metrologii není. 

3. Připomínka k § 6 

Navrhujeme doplnit rozúčtování nákladů na teplo vyzařované ze zařízení v budově a k vytápění společných 

prostor v případě, že schodiště a chodby jsou vybaveny radiátory a nákladů na chlazení.  

Odůvodnění: 

Směrnice 2018/2002 v článku 9b odst. 3 stanoví povinnost členských států zajistit zavedení pravidel také pro 

rozdělování nákladů na teplo vyzařované ze zařízení v budově a k vytápění společných prostor v případě, že 

schodiště a chodby jsou vybaveny radiátory a na chlazení. 

4. Připomínka k § 7 odst. 1) 

V § 7 odst. 1 požadujeme doplnit větu druhou v následujícím znění: „Pokud poskytovatel služeb získává 

vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům od provozovatele 

soustavy zásobování tepelnou energií, doručí vyúčtování příjemci služeb do 5 měsíců od skončení zúčtovacího 

období.“. 

Úplné znění ustanovení tak bude: 

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby 

vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb 

nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud poskytovatel služeb získává vyúčtování 

nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům od provozovatele soustavy 

zásobování tepelnou energií, doručí vyúčtování příjemci služeb do 5 měsíců od skončení zúčtovacího 

období.  

Odůvodnění: 

Přestože se jedná o připomínku k ustanovení zákona, které není dotčeno novelizací, je potřebné zavést 

navrhovanou úpravu z důvodu stanovení termínu, do kdy musí být provedeno vyúčtování dodávek tepla 

a teplé vody. Bude-li jiným právním předpisem (návrh vyhlášky ERÚ o vyúčtování) stanoven termín, do 

kterého dodavatelé tepla a teplé vody musí svým odběratelům zaslat vyúčtování za zúčtovací období, musí 

být i v zákoně č. 67/2013 Sb. uvedena povinnost, do kdy bude toto ve formě vyúčtování skutečné spotřeby 

a záloh předáno uživatelům služeb.  

Vyhláška o vyúčtování prochází právě mezirezortním připomínkovým řízením, v němž byl uplatněn požadavek 

na posunutí termínu pro vyúčtování do konce března. Tento požadavek vyplývá jednak z nově stanovených 

povinností, které ERÚ zamýšlí dát dodavatelům tepla v souvislosti s vyúčtováním dodávek tepla, jednak 

z potíží vyplývajících ze skutečnosti, že konečný dodavatel tepelné energie je při vyúčtování závislý na dodání 

podkladů od svých dodavatelů tepelné energie. Je-li v dodavatelském řetězci od výroby, přes distribuci tepla 

až jeho dodávku konečnému zákazníkovi více subjektů, není možné dosavadní lhůtu pro předložení 

vyúčtování ze strany dodavatele konečnému zákazníkovi dodržet a přitom splnit veškeré požadavky 
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stanovené energetickým zákonem, prováděcí vyhláškou o vyúčtování dodávek v energetických odvětvích 

a dále připravovaným cenovým rozhodnutím, které by mělo být účinné od 1. 1. 2022. 

Termín dvou měsíců od obdržení primárního vyúčtování od dodavatele tepelné energie pro vyhotovení 

a předání takovéhoto rozúčtování je dostatečný, i když v reálné praxi mohou nastat situace, kdy 

poskytovatelé služeb budou vyhotovovat 2 rozúčtování (první pro ostatní služby související s užíváním bytů 

a druhé rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu). 

5. Připomínka k § 7 

Požadujeme doplnit do § 7 nový odst. 4 následujícího znění: 

„4) Vyúčtování podle odstavce 1 poskytuje poskytovatel služeb bezplatně. Poskytovatel služeb může od 

příjemců služeb požadovat uhrazení nákladů na odečty měřidel a zařízení pro rozdělování nákladů na 

vytápění a jejich rozúčtování mezi příjemce služeb v přiměřené výši, pokud je zajišťuje jiná osoba.“ 

Odůvodnění: 

Jedná se o transpozici čl. 11a směrnice 2012/27/EU ve znění směrnice 2018/2002/EU. 

6. Připomínka k § 8a odst. 1 

Požadujeme za slovo „nebo“ doplnit slova „dálkově odečitatelná“ a slovo „skutečné“ vypustit.  

Úplné znění ustanovení bude: 

(1) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu tepla nebo 

dálkově odečitatelná zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, doručí poskytovatel služeb příjemci 

služeb informace o jeho skutečné spotřebě tepla alespoň jednou za měsíc. 

Odůvodnění: 

S ohledem na právní jistotu je třeba jednoznačně stanovit, že se povinnost týká pouze dálkově odečitatelných 

zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Dále je třeba použít pojem „informace o spotřebě tepla“ – viz 

připomínka k § 2 písm. h). Směrnice 2018/2002 v příloze VIIa odst. 2 jednoznačně rozlišuje „skutečnou 

spotřebu“ a „odečet indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění“, přičemž tyto kategorie jsou sjednoceny 

pod pojmem „informace o spotřebě“. Směrnice tak reflektuje skutečnost, že zařízení pro rozdělování nákladů 

(transpoziční pojem zákona o hospodaření energií) v žádném případě nemohou zobrazovat skutečnou 

spotřebu tepla. Je tedy třeba, aby také zákon č. 67/2013 Sb. reflektoval zásadní rozdíl mezi údaji stanoveného 

měřidla a pouhým poměrovým údajem za zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. 

7. Připomínka k § 8a odst. 3 

Požadujeme vypustit odst. 3 bez náhrady. 

Odůvodnění: 
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Směrnice 2018/2002 v příloze VIIa podobnou výjimku neumožňuje. Dálkový odečet měřidel a zařízení pro 

rozdělování nákladů se zavádí právě proto, aby odečet alespoň v měsíčním intervalu umožňoval. Není ani 

zřejmé, jaké technické překážky by tomu měly bránit. 

8. Připomínka k § 8a odst. 5 

Navrhujeme v § 8a odst. 5 první věta zrušit slova „ve lhůtách podle odstavců 1, 2 nebo 3“ a doplnit druhou 

větu v následujícím znění: „Na základě písemné žádosti příjemce služeb doručí poskytovatel služeb informace 

o jeho skutečné spotřebě tepla jiným způsobem než způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.  

Úplné znění ustanovení bude: 

(5) Povinnost podle odstavce 1, 2 nebo 3 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní 

příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění 

příjemce služeb vyrozumí ve lhůtách podle odstavců 1, 2 nebo 3. Na základě písemné žádosti příjemce služeb 

doručí poskytovatel služeb informace o jeho skutečné spotřebě tepla jiným způsobem než způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Odůvodnění: 

V případě poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (což v reálné praxi bude drtivá 

většina případů poskytování informací na webových klientských účtech v měsíční frekvenci) je zbytečné 

zasílat notifikace o poskytnutí informace ve webovém prostředí klientské zóny každý měsíc. V případech, kdy 

nebude zvoleno řešení prostřednictvím webové klientské zóny, by bylo vhodné, aby uživatel služby 

poskytovatele o sdělení informace písemně požádal (nejlépe s uvedením nosiče, na kterém má být informace 

o spotřebě sdělena). 

9. Připomínka k § 8a 

Požadujeme doplnit odst. 6 v následujícím znění: 

Informace podle odstavců 1, 2 a 3 poskytuje poskytovatel služeb bezplatně nebo za úhradu odpovídající 

nejvýše nákladům na odečty měřidel a zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a jejich rozúčtování mezi 

příjemce služeb v přiměřené výši, pokud jsou tyto činnosti prováděny za úplatu jinou osobou. 

Odůvodnění: 

Jedná se o transpozici čl. 11a směrnice 2012/27/EU ve znění směrnice 2018/2002/EU. 

10. Připomínka k § 14a písm. b) 

Požadujeme za slovo „vytápění“ doplnit slovo „, chlazení,“  

Odůvodnění: 

Směrnice 2018/2002 v článku 9b odst. 3 stanoví povinnost členských států zajistit zavedení pravidel také pro 

rozdělování nákladů na chlazení. 
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DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 6 odst. 1 

K textu „podle jiného právního předpisu“ navrhujeme doplnit odkaz na poznámku pod čarou, ve které bude 

uveden tento jiný právní předpis, kterým je podle našeho názoru zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 6 odst. 1 není předmětem novely, přesto jsme přesvědčeni, že z hlediska přehlednosti a právní 

jistoty uživatelů je nezbytné odkázat na konkrétní právní předpis, jenž stanoví povinnost, kterou zákon uvádí. 

2. Připomínka k důvodové zprávě 

Nedomníváme se, že je zcela pravdivá textace čl. I. Obecná část, odst. 8. Důvodové zprávy, ve které je 

uvedeno: „Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádné hospodářské a finanční dopady na státní a ostatní 

veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí“, neboť plnění povinností stanovených v § 8a 

a v § 8b zákona bude znamenat (byť malé) finanční zatížení poskytovatelů služeb (tj. SVJ, bytových družstev, 

vlastníků bytových domů), neboť pro zajištění možnosti plnění těchto ustanovení bude vyžadovat úhradu za 

technologická řešení poskytování informací o spotřebách tepla a teplé vody.   


