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Dne 15. května 2017 předložil Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) do připomínkového 

řízení návrh novely vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v 

energetických odvětvích (dále jen „Návrh“). Účelem Návrhu je rozšíření rozsahu informací 

povinně uváděných ve vyúčtování za dodávky elektřiny, plynu a tepelné energie zejména u 

zákazníků s malou spotřebou. 

Návrh se týká také rozsahu informací, které mají být uváděny ve vyúčtování za službu 

distribuce elektřiny (pro hladinu nízkého napětí) a plynu (při dodávce odběratelům tepla 

z kategorie domácnosti a maloodběratelé).  

ERÚ v Návrhu mj. navrhuje zavedení povinnosti dodavatelům elektřiny uvádět na vyúčtování 

za elektřinu u zákazníků připojených do sítě nízkého napětí číslo smlouvy, datum jejího 

uzavření a údaj o tom, na jakou dobu je smlouva uzavřena, jakož i datum zahájení dodávky 

do odběrného místa zákazníka. Pokud se jedná o smlouvu na dobu určitou, má vyúčtování 

obsahovat také informaci o datu, kdy smlouva končí. Dále by dle Návrhu mělo vyúčtování 

obsahovat i vymezení doby, ve které je zákazník oprávněn učinit projev vůle směřující 

k bezplatnému ukončení smlouvy, je-li sjednána. 

Stejný rozsah rozšíření povinných informací je navrhován také u vyúčtování dodávek plynu u 

zákazníků z kategorie domácnosti a maloodběratelé a u dodávek tepla. 

Cílem Návrhu je odstranit stav, kdy se dodavatelé energií brání sdělovat zákazníkům 

informace o jejich smlouvách, což znemožňovalo např. provedení změny dodavatele.  

Samotný Návrh byl v dubnu 2017 podroben veřejnému konzultačnímu procesu, v rámci něhož 

se k jeho znění kriticky postavili všichni významní dodavatelé energií, jelikož Návrh v jeho 

nynější podobě bude pro obchodníky s energiemi znamenat dodatečné náklady spojené s 

přenastavením interních systémů evidence a fakturace.  

Jednotlivá připomínková místa měly možnost v rámci připomínkového řízení uplatnit své 

připomínky k Návrhu do 5. června 2017. I když definitivní rozsah uplatněných připomínek bude 

zřejmý až v následujících dnech, jedno z připomínkových míst navrhlo zavedení povinnosti 

uvádět na vyúčtování také informace o tom, zda zákazník má s dodavatelem smluvně 

sjednáno automatické prodloužení smlouvy sjednané na dobu určitou po jejím uplynutí, či 

nikoliv. 

Pokud by se podařilo Návrh prosadit, měl by být účinný od 1. října 2017.  

O dalším vývoji v této věci Vás budeme i nadále informovat. V případě otázek se neváhejte na 

nás obrátit. 

ROZSAH INFORMACÍ UVÁDĚNÝCH VE VYÚČTOVÁNÍ ZA 

DODÁVKY ENERGIE SE MÁ ROZŠÍŘIT 



 

 

 

 
 

NEWSFLASH  6/2017 

 

ROZSAH INFORMACÍ UVÁDĚNÝCH VE VYÚČTOVÁNÍ ZA ENERGIE SE MÁ ROZŠÍŘIT 

 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu 

nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací 

zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 

za konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 
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