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ZÁLOHY NA SLUŽBY 

Poskytovatel služeb má právo na to, 

aby mu příjemce platil zálohy na 

úhradu nákladů na tyto služby. Výši a 

splatnost záloh (zpravidla měsíční) si 

ujedná poskytovatel služeb s jejich 

příjemcem, nebo o ní rozhodne 

shromáždění SVJ či členská schůze 

bytového družstva.  

Pan Karel obdržel od svého 

pronajímatele během roku mimo 

zúčtovací období oznámení o zvýšení 

záloh za úklid společných prostor.  

PAMATUJTE!  

Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny nebo 

v případě změny rozsahu či kvality služby. Změna včetně řádného zdůvodnění musí být 

nájemci písemně oznámena. Záloha v nové výši se hradí nejdříve od 1. dne měsíce následujícího po 

……………  (tajenka na protější straně).  

Služby spojené s bydlením 

SLUŽBY SPOJENÉ S BYDLENÍM 

Součástí nákladů na bydlení jsou nejen nájemné a 

náklady na dodávky energií, ale je nutné hradit i další 

plnění spojená s užíváním bytu  a další s nájmem 

související služby.  

Před poskytováním služeb si jejich rozsah zpravidla 

ujedná poskytovatel služeb (vlastník nemovitosti, bytové 

družstvo, pronajímatel) s jejich příjemci (nájemník), 

nebo o rozsahu služeb rozhodne společenství vlastníků 

jednotek nebo bytové družstvo. Pokud ujednání o 

rozsahu služeb chybí v nájemní smlouvě je pronajímatel 

povinen zajistit po dobu nájmu tzv. nezbytné služby 

Nezbytnými službami jsou dodávky vody a tepla,  

odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění     jímek, 

odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných 

částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního 

vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz 

výtahu.  
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NA CO SE NÁS NEJČASTĚJI PTÁTE? 

Jak přiměju svého pronajímatele, aby mi 

předložil řádné vyúčtování služeb? 

Podle „zákona o službách se za nedodržení 

termínu pro doručení vyúčtování stanoví 

poskytovateli služeb pokuta za prodlení 

s nepeněžitým plněním. Příjemce služeb má 

nárok na zaplacení pokuty, a to ve výši 50,- Kč 

za každý započatý den prodlení (nebyla-li 

ujednána pokuta v jiné nižší výši).  

Kde najdu pravidla podle kterých se 

poskytovatel při rozúčtování řídi?  

Podle zákona č. 67/2013 Sb., o službách, se o 

způsobu rozúčtování dohodne s dvoutřetinovou 

většinou nájemců poskytovatel, nebo o něm 

rozhodne družstvo, anebo společenství 

vlastníků jednotek. Způsob rozúčtování tak řeší 

např. stanovy SVJ nebo družstva, nájemní 

smlouvy atd. a pro případ, že k takovému 

rozhodnutí nebo dohodě nedojde pak pravidla 

upravuje přímo výše uvedený zákon a 

související vyhlášky vydané Ministerstvem pro 

místní rozvoj.  

PAMATUJTE: U nájemních smluv, kde jsou náklady ze strany nájemce hrazeny formou 

tzv.  paušální platby, nemá pronajímatel (poskytovatel služeb) povinnost platby za 

poskytované služby  …………………….. (tajenka na protější straně).  

PRÁVA ODBĚRATELŮ SLUŽEB 

Poskytovatel služeb je povinen vyúčtovat příjemci 

skutečnou výši nákladů oproti zálohám na 

jednotlivé služby nejpozději do čtyř měsíců od 

skončení zúčtovacího období.  

V tomto vyúčtování musí být uvedena: 

 skutečná výše nákladů na služby v členění 

podle jednotlivých služeb se všemi potřebnými 

náležitostmi, a 

 celková výše přijatých měsíčních záloh za 

služby tak,  

aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla 

zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a 

pravidel sjednaných pro rozúčtování, které 

samotnému vyúčtování nutně předchází. 

ROZÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 

Rozúčtováním je proces rozdělení nákladů za 

poskytované služby na jednotlivé příjemce služeb 

(rozdělení nákladů na jednotlivé byty v bytovém 

domě) a stanovení způsobu, jakým se tak děje.  

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 

Vyúčtováním je následné porovnání skutečné 

výše nákladů na služby se zaplacenými zálohami 

na jednotlivé služby v daném zúčtovacím období, 

a to z pohledu zúčtovací jednotky (domu), ale i 

z pohledu jednotlivého příjemce služeb.  

Rozúčtování a vyúčtování služeb          
spojených s bydlením 
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NÁKLADY NA DODÁVKU VODY A TEPLA 

Na naše poradny se často obrací spotřebitelé s dotazy 

ohledně rozúčtování nákladů na dodávku vody a tepla. 

Základními podklady pro poskytovatele služeb 

(pronajímatele a vlastníky jednotek) pro rozúčtování 

nákladů mezi jednotlivé příjemce jsou faktura od 

dodavatele tepla obsahující celkové náklady na objekt 

v Kč a množství odebraných GJ a faktury od 

dodavatele vody s celkovými náklady za 

vodné a stočné.  

ROZÚČTOVÁNÍ  NÁKLADŮ  NA 

DODÁVKY STUDENÉ VODY 

Pokud jsou v bytě instalovány vodoměry na studenou 

vodu, provádí se rozúčtování podle naměřených hodnot 

za dané období.  

Nejsou-li vodoměry k dispozici, rozúčtují se náklady 

podle odhlasovaných pravidel. Zákon totiž umožňuje, 

aby si SVJ, bytové družstvo, či pronajímatel se 

souhlasem min. 2/3 nájemníků stanovili jiný způsob 

rozúčtování např. podle průměrného počtu osob, 

podle m2, nebo podle tzv. směrných čísel. 

TIP: Rozdíl v náměru vodoměru na vstupu do domu 

(patě domu) oproti součtu náměrů bytových vodoměrů 

se může pohybovat cca do 15 %, což může být 

způsobeno nižší přesností měření v bytech oproti 

měření na patě domu. V případě vyššího rozdílu je 

vhodné pátrat po možné příčině (únik vody…). 

případně podat námitky proti vyúčtování. 

PAMATUJTE! Pokud nejsou instalovány vodoměry teplé vody, provádí se 

rozúčtování spotřební složky dle ……………………….. (tajenka na protější straně). nebo 

podle podlahové plochy prostoru.  

Rozúčtování a vyúčtování nákladů na   
dodávky vody a společnou přípravu teplé 
vody 

ROZÚČTOVÁNÍ  NÁKLADŮ  NA 

SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY 

V DOMĚ S BYTY 

Náklady na poskytování teplé vody 

v zúčtovací jednotce tvoří: 

 náklady na tepelnou energii 

spotřebovanou na ohřev vody a  

 náklady na samotnou vodu.  

Náklady na tepelnou energii 

spotřebovanou na ohřev vody se rozdělí 

na: 

 složku základní, která činí 30% z 

těchto nákladů a rozdělí se mezi 

konečné spotřebitele podle poměru 

velikosti podlahové plochy bytu nebo 

nebytového prostoru k  celkové 

podlahové ploše bytů a nebytových 

prostorů v zúčtovací jednotce a 

 složku spotřební, která činí 70% a 

rozdělí se mezi konečné spotřebitele 

poměrně podle náměrů vodoměrů 

i n s t a l o v a n ý c h  u  k o n e č n ý c h 

spotřebitelů.  

Náklady na spotřebovanou vodu 

použitou k poskytování teplé vody se 

rozdělí mezi konečné spotřebitele 

poměrně podle náměrů instalovaných 

vodoměrů u příjemců služeb.  
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ROZÚČTOVÁNÍ  NÁKLADŮ NA TEPLO 

Tam, kde není stanovena povinnost instalace 

stanovených měřidel nebo zařízení pro 

rozdělování nákladů na vytápění se pravidla 

pro rozdělení nákladů stanoví na základě ujednání 

vlastníka se všemi nájemci v domě, v případě 

družstva se všemi členy družstva, u společenství 

ujednáním všech vlastníků jednotek.  

POZOR: Tomu kdo neumožní ve svém bytě montáž 

měřičů nebo indikátorů, nebo neumožní odečet jejich 

hodnot, může být spotřební složka stanovena 

odhadem ve výši trojnásobku průměrného nákladu 

na m2 v objektu! 

ZKUŠENOST Z PORADNY: 

Pan Lumír ve svém ročním 

vyúčtování našel nedoplatek 

ve výši téměř 8000 Kč za 

teplo.  Snažil  se je j 

reklamovat, jelikož má pocit že oproti jiným 

nájemníkům topí mnohem méně a platí stejně. 

Obdržel odpověď, že u bytů, kde je spotřeba menší 

než 80% dochází ke korekci. Jeho byt byl vytápěn o 

59% méně než byl průměr domu, proto byla u 

výpočtu provedena korekce.  

Tam, kde taková povinnost 

stanovena je, rozdělí se náklady na 

teplo na dvě složky: 

ZÁKLADNÍ SLOŽKA představuje náklady 

rozpočítané na plochu bytu či nebytového 

prostoru a pokrývá mj. fixní náklady na 

pohotovostní výkon otopné soustavy, 

prostupy tepla, tepelné ztráty anebo 

vytápění společných prostor domu. Základní 

složka může činit 30-50 % celkových 

nákladů na teplo 

SPOTŘEBNÍ SLOŽKA by měla pokrýt  

náklady na teplo, které vytápí byt, jehož 

s p o t ř e b u  l z e  p r o s t ř e d n i c t v í m 

termostatických hlavic na radiátorech 

regulovat. Tyto náklady se počítají buď 

podle údajů z měřičů na přívodu tepla do 

bytové jednotky nebo tzv.  poměrových 

měřičů - indikátorů, jimiž jsou osazovány 

radiátory v bytech bytového domu. 

Rozdíly v nákladech na vytápění připadající 

na 1 m2 započitatelné podlahové plochy 

nesmí překročit u jednotlivých příjemců 

služeb hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 

% vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky 

(domu) v daném zúčtovacím období.  

 Rozúčtování nákladů na teplo 

PAMATUJTE! 

I v bytech, ve kterých se netopí, zaplatí ma-

jitel či nájemce 80 % průměrné ceny tepla. 

Naopak ti, kteří své domácnosti přetápějí, 

mohou zaplatit až …………………….. 

(tajenka na protější straně).  
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VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 

Poskytovatel služeb je povinen vyúčtovat příjemci 

skutečnou výši nákladů oproti zálohám na 

jednotlivé služby nejpozději do čtyř měsíců od 

skončení zúčtovacího období.  

V tomto vyúčtování musí být uvedena: 

 skutečná výše nákladů na služby v členění podle 

jednotlivých služeb se všemi potřebnými 

náležitostmi, a 

 celková výše přijatých měsíčních záloh za služby 

tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování 

byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska 

způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování, 

které samotnému vyúčtování nutně předchází. 

 

PŘÍKLAD Z PORADNY: 

Paní Martina  se obrátila na naši poradnu s 

dotazem na vyúčtování služeb spojených s 

bydlením. Majitel bytu ji  nepředkládá každoroční 

vyúčtování s odůvodněním, že to nemají ujednáno v 

nájemní smlouvě.  

Samozřejmě má Martina nárok na pravidelné 

vyúčtování služeb spojených s bydlením a 

poskytovatel služeb je povinen mu jej předložit. 

Pokud s jeho obsahem nebude souhlasit může do 

30 dní od obdržení   podat námitky proti 

vyúčtování. 

NÁMITKY PROTI VYÚČTOVÁNÍ 

Nesouhlasíte-li s jeho obsahem máte právo 

podat poskytovateli služeb do 30 dnů od 

obdržení vyúčtování námitky ke způsobu a 

obsahu vyúčtování. Poskytovatel je povinen 

tyto Vaše námitky do 30 dnů od doručení 

vyřídit. Poruší-li poskytovatel tyto 

povinnosti máte jako příjemce služeb právo 

po něm požadovat zaplacení pokuty, a to buď 

ve sjednané výši, popř. ve výši nepřesahující 

50 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

NAHLÍŽENÍ DO PODKLADŮ 

Na základě Vaší písemné žádosti je 

poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 

měsíců po skončení zúčtovacího období Vám 

doložit náklady na jednotlivé služby, způsob 

jejich rozúčtování, způsob stanovení výše 

záloh a provedení vyúčtování podle zákona o 

službách a umožnit  pořízení jejich kopií.  

  

PAMATUJTE:  Máte právo nahlížet do podkladů k vyúčtování a do podkladů k 

……………… (tajenka na protější straně). Jen je potřeba podat písemnou žádost.  

 

Námitky proti          

vyúčtování služeb 

spojených s bydlením 
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Nájemní smlouvu uzavírá pronajímatel s nájemníkem a již 

při podpisu by v ní mělo být definováno, kolik osob bude 

v bytě bydlet. Pojďme se podívat na to, jaká jsou pravidla 

pro počet osob v bytě a jejich přihlašování? 

NÁVŠTĚVA NEBO ČLEN DOMÁCNOSTI 

Pronajímatel nemůže nájemce v jeho návštěvách nikterak 

omezovat. Pokud smlouva o pronájmu zahrnuje 

ustanovení, zakazující návštěvy, je toto ustanovení 

neplatné. Nájemník si může na návštěvu přivést prakticky 

kohokoliv, kdykoliv a nemusí to pronajímateli oznamovat.  

Jiná situace je, ale pokud jde o osoby bydlících 

s nájemníkem v pronajatém bytě, tam je jejich počet 

omezen. Zákon stanovuje, že počet osob musí 

být přiměřený velikosti bytu a nebránit tomu, aby 

všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých 

pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách. 

Pronajímatel si také může s nájemníkem v nájemní 

smlouvě ujednat, že přijetí další osoby do domácnosti 

bude podmíněno jeho písemným souhlasem. To mu dává 

větší kontrolu nad stavem počtu nájemníků v 

pronajímaném bytě. 

HLÁŠENÍ POČTU OSOB 

K nahlášení změny počtu osob 

bydlících v bytě by mělo dojít ze 

strany nájemce neprodleně bez 

zbytečného odkladu, maximálně 

však do dvou měsíců. 

 Počet osob v domácnosti 

PAMATUJTE:  

Neoznámí-li nájemce změnu 

ani do dvou měsíců, jde o 

závažné porušení povinnosti 

vyplývající z nájmu. V tomto 

případě může pronajímatel 

nájemci dokonce  vypovědět 

………………… (tajenka na protější 

straně).  (ať na dobu určitou nebo 

neurčitou). 
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DISTRIBUTOR A DODAVATEL 

KDO JE KDO? 

Plyn můžete nakoupit u jednoho z mnoha 

dodavatelů, kteří mají licenci k jeho 

prodeji.  

O jeho dopravu až k vám domů se však 

starají tzv. distributoři. Zatímco 

dodavatele plynu máte právo změnit, 

distributoři spravují distribuční síť vždy 

pro všechny odběratele na určitém 

vymezeném území a nemůžete jej tedy 

měnit. 

PŘÍKLAD Z PORADNY 

Paní Jana ve svém vyúčtování obdržela přeplatek ve výši 4500 Kč. Myslela si, že jí jej dodavatel vrátí 

zpět na účte, ten jí ho ovšem převedlo do dalšího zúčtovacícho období. Jak je to s vrácením 

přeplatku?  

PAMATUJTE:  

V případě, že máte přeplatek, záleží na ………...………………….. (tajenka na protější straně), 

zda vám přeplatek dodavatel vrátí nebo převede do dalšího zúčtovacího období.  

VYÚČTOVÁNÍ ZA PLYN 

Jste-li odběratelem plynu, pak byste minimálně 

jednou ročně měli od svého dodavatele obdržet 

vyúčtování za tuto komoditu.  

Termín vyúčtování za plyn je závislý na termínu 

odečtu plynoměrů, ten určuje provozovatel 

distribuční soustavy a liší se podle lokality. 

Vyúčtování zasílaná následně jednotlivými 

obchodníky se mohou lišit grafikou, všechna však 

musí obsahovat stejné povinné údaje!  

JAKÉ ÚDAJE NAJDETE VE VYÚČTOVÁNÍ? 

 Kontaktní údaje dodavatele  

 Identifikační údaje týkající se odběrného místa 

(adresa zákazníka a zákaznické číslo, které slouží 

při komunikaci s dodavatelem)  

 Období, za které je faktura vystavena, celková 

cena, přehled zaplacených záloh a z toho 

vyplývající přeplatek nebo nedoplatek.  

 Informace, do jakého data je nezbytné doplatek 

uhradit či v případě přeplatku, do jakého data jej 

dodavatel zašle zpět.  

Náklady na dodávky plynu 
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Dotazy spotřebitelů se často týkají otázky ceny 

plynu, neorientují se v této problematice, neví z 

čeho se cena plynu vlastně skládá... 

NEREGULOVANÁ ČÁST 

Ceny uváděné v cenících obchodníků s plynem. Jejich 

výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem 

podle své obchodní strategie: 

 Variabilní složka—cena za odebraný plyn 

(komoditu), cena za obchod... 

 Fixní složka —stálá platba, kterou zákazník 

zaplatí bez  ohledu na svou spotřebu. 

Neregulovanou část může dodavatel ovlivnit, proto 

veškeré slevy, které Vám obchodník nabízí se počítají 

jen z této části ceny. Volbou vhodného dodavatele může 

zákazník ovlivnit výši svých nákladů. 

REGULOVANÁ ČÁST 

 cena za přepravu plynu (náklady na dovoz plynu do 

ČR a náklady na jeho uskladnění), 

 cena za distribuci plynu (doprava plynu do 

odběrných míst zákazníků), 

 cena za služby operátora trhu. 

Výši regulovaných složek stanovuje ERÚ. Distributor 

ani dodavatel plynu výši těchto poplatků nemohou 

ovlivnit.  

Plyn podléhá dani z přidané hodnoty. 

TIPY pro Vás:  

Jedním z dozorových orgánů v oblasti 

energetiky je Energetický regulační 

úřad, který mj. pomáhá spotřebitelům 

řešit spory s dodavateli energií. 

www.eru.cz 

TIP: Srovnejte si cenu, kterou platíte s 

tzv. Indikativní cenou plynu. 

Víte, zda je cena, za kterou Vám plyn 

prodává Váš dodavatel, výhodná? 

Napoví indikativní cena plynu, kterou  

čtvrtletně vyhlašuje ERU. Indikativní 

ceny sice nejsou pro obchodníky 

závazné, avšak odběratelům mohou 

velmi dobře posloužit jako orientační 

ceny, i jako   nástroj pro vyjednávání se 

stávajícím dodavatelem. Srovnání může 

být impulzem ke ……………………….. 

(tajenka na protější straně).  

PAMATUJTE: Indikativní cenu plynu srovnávejte s neregulovanou částí konečné ceny za plyn. 

Při jednání s obchodníkem se proto ptejte po ceně za komoditu a další služby dodávky, to je 

neregulovaná část konečné ceny za plyn.  

Z čeho se skládá cena plynu? 



 

 

V
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Dostali jste vyúčtování za plyn, které podle vás 

nesouhlasí? Ještě před jeho reklamací si 

zkontrolujte těchto pár věcí.  

JAK SE ORIENTOVAT VE SVÉM VYÚČTOVÁNÍ ZA 

PLYN? NA CO SE ZAMĚŘIT A CO 

ZKONTROLOVAT? 

 Zkontrolujte stav měřidla a spotřeby 

uvedené na faktuře. Pokud nesedí (měřidlo 

ukazuje méně než je na faktuře), mohla 

vzniknout chyba při odečtu. Kontaktujte 

dodavatele a požádejte o opravu faktury, příp. 

fakturu písemně reklamujte. 

POZN: Nesrovnalosti spotřeby na faktuře a 

plynoměru mohou nastat například při chybném 

samoodečtu odběratele nebo v případě, že 

distributor provedl odhad spotřeby.   

 Zaměřte se na přehled historické spotřeby 

z minulých let 

TIP: Existují významné odlišnosti? Pátrejte po 

příčině (nový spotřebič, tuhá zima…). Není-li 

objektivní důvod může se ve faktuře skrývat chyba. 

 Byly započítány všechny zálohy, které jste 

uhradili? Chyba se mohla stát, uvedli jste 

správně číslo účtu a variabilní symbol pro 

jednoznačné určení vašich plateb? 

 Předpis záloh na další období. Výše záloh 

nemusí zůstávat stále stejná. Dodavatelé výši 

záloh upravují nejen podle uplynulého období, 

ale také podle odhadu vývoje spotřeby a cen 

energií na další období.. 

CHYBA MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ —

PLYNOMĚRU 

Na vině nesprávného vyúčtování může 

být i vada měřicího zařízení.  

TIP: Máte-li 

podezření, že se 

p l y n o m ě r 

protáčí, zapište 

si stav a na noc 

odpojte všechny 

spotřebiče. Zaznamenáte-li ráno naměřený 

odběr obraťte se na svého distributora. 

Pozor v případě, že se prokáže, že zařízení 

vadné není, budete muset nahradit vzniklé 

náklady přezkoušení 

PAMATUJTE:   

Plyn se stejně jako elektřina platí 

zálohově, což znamená, že až po 

vyúčtování Vaší spotřeby zjistíte 

………………………….(tajenka na protější 

straně).  Výsledkem pak může být 

přeplatek, nebo nedoplatek.  

Vyznejte se ve svém vyúčtování za plyn 
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PAMATUJTE:   

D o d a v a t e l  m á  p o v i n n o s t 

odpovědět na Vaši reklamaci do 

15 kalendářních dnů. Zároveň 

musí do 30 dnů od doručení 

reklamace vyrovnat rozdíl ve 

vyúčtování, který vzniknul chybnou 

fakturací.  

V případě, že dodavatel tyto 

termíny nedodrží hrozí mu pokuta 

750 Kč za každý den prodlení. Tuto 

částku inkasuje odběratel, tedy vy. 

 

POZOR! Uplatnění reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek vůči povinnosti zaplatit 

vyúčtovaný nedoplatek v termínu!  V případě oprávněné reklamace Vám bude částka 

vrácena. 

Nedodržel dodavatel energií termín, uvedl 

špatnou cenu nebo jinak pochybil? Ozvěte se a 

vyúčtování reklamujte! 

JAK REKLAMOVAT VYÚČTOVÁNÍ ZA PLYN 

Pravidla upravující uplatnění reklamace vyúčtování za 

plyn hledejte ve smlouvě a obchodních podmínkách 

svého dodavatele. Najít byste měli nejen kde a jakým 

způsobem reklamaci podat, ale také v jakých lhůtách 

tak musíte učinit. 

Reklamaci doporučujeme podávat písemně. Dopis, ve 

kterém reklamaci uplatňujete, by měl vždy obsahovat: 

 vaše identifikační údaje  

 informace o reklamované faktuře - vaše zákaznické 

číslo, variabilní symbol, číslo odběrného místa, 

datum splatnosti, příp. i EAN kód (u elektřiny) či 

EIC kód (u plynu) 

 podrobný popis reklamované skutečnosti. 

 

TIP: 

Pokud je částka nedoplatku pro Váš rozpočet 

příliš velká, požádejte dodavatele o ………………..

(tajenka na protější straně).  

Tuto radu obdržela také paní Helena, která naši 

poradnu kontaktovala s dotazem na příliš vysoké 

nedoplatky. S dodavatelem se nakonec dohodla na 

přijatelném splátkovém kalendáři.  

Reklamace vyúčtování za plyn 
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TIPY PRO VÁS:  

Jedním z dozorových orgánů v oblasti energetiky je Energetický regulační úřad, který mj. pomáhá 

spotřebitelům řešit spory s dodavateli energií.  

TIP: ZKONTROLUJTE SI SVOU FAKTURU ZA ELEKTŘINU 

Energetický regulační úřad na svém      webu www.eru.cz nabízí k volnému užiti nástroj na kontrolu 

faktury za elektřinu a také další užitečné nástroje kalkulačky pro nezávislé srovnání nabídek 

jednotlivých dodavatelů energií. 

Více na www.eru.cz 

Jste-li odběratelem elektřiny, pak byste minimálně 

jednou ročně měli od svého dodavatele obdržet 

vyúčtování za tuto komoditu. Termín vyúčtování je 

závislý na termínech odečtů elektroměrů, které 

určuje provozovatel distribuční soustavy a liší se 

podle lokality. Vyúčtování zasílaná následně 

jednotlivými obchodníky se mohou lišit grafikou, 

všechna však musí obsahovat stejné povinné údaje!  

JAKÉ ÚDAJE NAJDETE NA VYÚČTOVÁNÍ 

 Kontaktní údaje dodavatele  

 identifikační údaje týkající se odběrného místa 

(musí odpovídat údajům na smlouvě)  

 období, za které je faktura vystavena, celková 

fakturovaná částka, přehled zaplacených záloh 

a z toho vyplývající přeplatek nebo nedoplatek.  

 informace, do jakého data je nezbytné doplatek 

uhradit či v případě přeplatku, do jakého data 

jej dodavatel zašle zpět.  

 rozklad ceny. 

 

Náklady na dodávky elektřiny 

DISTRIBUTOR A DODAVATEL ENERGIÍ 

KDO JE KDO? 

Elektřinu můžete nakoupit u jednoho 

z mnoha dodavatelů, kteří mají licenci 

k jejímu prodeji. ale o její dopravu až k vám 

domů se starají tzv. …………………………….

(tajenka na protější straně).   

V ČR aktuálně působí tři distributoři 

elektřiny (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce 

a PRE Distribuce). Zatímco dodavatele máte 

právo změnit, distributoři rozvádí 

elektrickou energii vždy pro všechny 

odběratele na určitém vymezeném území 

(distribuční oblasti) a nemůžete jej měnit. 

https://www.elektrina.cz/slovnik/distribucni-oblast-cez
https://www.elektrina.cz/slovnik/distribucni-oblast-e-on
https://www.elektrina.cz/slovnik/distribucni-oblast-pre
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VYSOKÝ A NÍZKÝ TARIF 

Používáte elektřinu k ohřevu vody, 

v y t á p ě n í  č i  k  n a b í j e n í 

elektromobilu? Pak byste měli na 

vyúčtování najít 

s p o t ř e b u 

rozdělenou na 

č á s t k u 

účtovanou za 

vysoký tarif 

(VT), a na 

částku účtovanou za nízký tarif 

(NT), který dovoluje odebírat 

elektřinu za nižší ceny v předem 

daných časových úsecích během dne.  

Samotné přepínání a přesné časy 

nízkého a vysokého tarifu určuje 

……………… (tajenka na protější 

straně).  a je rozdílné pro jednotlivé 

regiony.  

TIP: Cena elektřiny se liší dle distribuční sazby. Ověřte si, zda máte přiřazenu sazbu pro 

Vás nejvýhodnější. 

Přestože všichni spotřebováváme stejnou elektřinu, 

každý z nás za ní platí jinak. Pojďme se podrobněji 

podívat také na cenu elektřiny. 

CENA ELEKTŘINY 

NEREGULOVANÁ ČÁST CENY ELEKTŘINY  

 Cena za každou odebranou megawatthodinu, (cena za 

silovou elektřinu) 

 pevná cena za měsíc 

Neregulovanou část může dodavatel ovlivnit, proto 

veškeré slevy, které Vám obchodník nabízí se počítají jen 

z této části ceny. 

REGULOVANÁ ČÁST CENY ELEKTŘINY 

 Poplatek za rezervovaný příkon 

 poplatek za systémové služby 

 příspěvek na obnovitelné zdroje 

 poplatek operátorovi trhu 

 a další položky 

Tyto poplatky tvoří v případě elektřiny větší polovinu 

ceny. Jejich výši stanovuje Energetický regulační úřad. 

Distributor ani dodavatel elektřiny výši těchto poplatků 

nemohou ovlivnit. V rámci regulované části máme jak 

položky závislé na množství odebrané energie, tak 

položky, které na množství energie, kterou skutečně 

odeberete nezávisí a jsou účtovány podle délky období 

(počtu měsíců). 

Z elektřiny dále platíme DPH a daň z elektřiny. 

 

Z čeho se skládá cena elektřiny? 

https://www.elektrina.cz/elektromobil/clanky
https://www.elektrina.cz/slovnik/vysoky-tarif
https://www.elektrina.cz/slovnik/vysoky-tarif
https://www.elektrina.cz/slovnik/nizky-tarif
https://www.elektrina.cz/slovnik/nizky-tarif
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Na vině nesprávného vyúčtování může být i vada měřícího …………………….. (tajenka na 

protější straně).    

Máte-li podezření na vadu zařízení zapište si stav 

elektroměru a na noc odpojte všechny spotřebiče. 

Zaznamenáte-li ráno naměřený odběr, obraťte se na svého 

distributora a požádejte o přezkoušení. Pozor v případě, že 

se prokáže, že zařízení vadné není, budete muset nahradit 

vzniklé náklady přezkoušení. 

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

Dodavatel má povinnost odpovědět 

na Vaši reklamaci do 15 

kalendářních dnů. Zároveň musí do 

30 dnů od doručení reklamace 

vyrovnat rozdíl ve vyúčtování, který 

vzniknul chybnou fakturací.  

 

Pokud tyto termíny nedodrží hrozí mu 

pokuta 600 Kč za každý den prodlení, 

a to až do hodnoty 24 tis. Kč. Tuto 

částku inkasujete odběratel, tedy vy. 

Nedodržel dodavatel energií termín, uvedl špatnou cenu 

nebo jinak pochybil? Ozvěte se a vyúčtování reklamujte. 

Pravidla upravující uplatnění reklamace vyúčtování za 

elektřinu hledejte ve smlouvě a obchodních podmínkách 

svého dodavatele. Najít byste měli nejen kde a jakým 

způsobem reklamaci podat, ale také v jakých lhůtách 

tak musíte učinit. 

Reklamaci doporučujeme podávat písemně. Dopis, 

ve kterém reklamaci uplatňujete, by měl vždy ob-

sahovat: 

 vaše identifikační údaje  

 informace o reklamované faktuře - vaše zákaz-

nické číslo, variabilní symbol, číslo odběrného 

místa, datum splatnosti, příp. i EAN kód (u 

elektřiny) či EIC kód (u plynu) 

 podrobný popis reklamované skutečnosti. 

TIP: Jestliže dodavatel odmítne vyhovět Vašemu poža-

davku můžete se obrátit na ENERGETICKÝ REGU-

LAČNÍ ÚŘAD (viz. kapitola Mimosoudní řešení sporů). 

Reklamace vyúčtování za elektřinu 
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CO SI ZKONTROLOVAT                           

VE VYÚČTOVÁNÍ ZA ELEKTŘINU? 

 Zkontrolujte si výši své 

spotřeby: 

Dodavatel musí uvést zejména výši celkové 

fakturované částky za celkové množství 

dodané komodity a související služby s daní 

z přidané hodnoty a bez této daně.  

Platby za silovou elektřinu naleznete v 

kolonce „spotřeba elektřiny vysoký tarif“, 

popř. „spotřeba elektřiny nízký tarif“. 

„Počet jednotek“ značí spotřebu za dané 

období měřenou v MWh.  

Zkontrolujte reálný stav měřidla. K 

nesrovnalostem může dojít např. v případě 

samoodečtu spotřebitelem, nebo v případě, 

že je spotřeba stanovena odhadem. 

 

TIP: 

Existují významné odlišnosti oproti 

vyúčtováním za předchozí období? Potom 

pátrejte po příčině (tím mohou být například 

…………………….. (tajenka na protější straně). 

Není-li objektivní důvod může se ve faktuře 

skrývat chyba.  

Vyznejte se ve svém vyúčtování za 

elektřinu 

 Zaměřte se na přehled historické 

spotřeby z minulých let 

Období, za které je vyúčtování vystaveno.      Jednot-

livá období na sebe musí navazovat.  

 Byly započítány všechny zálohy, které 

jste uhradili?  

Chyba se mohla stát, uvedli jste správně číslo účtu a 

variabilní symbol pro jednoznačné určení všech va-

šich plateb? 

 Předpis záloh na další období.  

Výše záloh nemusí zůstávat stále stejná.         Doda-

vatelé výši záloh upravují nejen podle uplynulého 

období, ale také podle odhadu       vývoje spotřeby a 

cen energií na další období. O výši záloh se můžete s 

dodavatelem dohodnout.  
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JAK POZNÁM VÝHODNOU NABÍDKU ? 

Vytipujte si několik konkrétních dodavatelů 

a      srovnejte si nejen jejich cenové, ale i 

další               obchodní podmínky. 

N e p ř i s t u p u j t e  k e  z m ě n ě          

dodavatele pouze na základě informací, 

které         obdržíte od podomního 

obchodníka! 

Srovnání nabídek dodavatelů usnadní 

nezávislé srovnávací kalkulačky na 

stránkách Energetického regulačního úřadu 

(www.eru.cz).   

POZOR NA AUTOMATICKÉ                

PRODLOUŽENÍ SMLOUVY.  

Smlouvy na dobu určitou obvykle obsahují tzv. 

prolongační doložku, která smlouvu 

……………………….  (tajenka na protější straně).  

o další období, pokud spotřebitel ve lhůtě 

uvedené ve smlouvě dodavateli dopředu 

nesdělí, že nechce ve smluvním vztahu 

pokračovat. 

 

ZMĚNA DODAVATELE ENERGIÍ 

Nejste spokojeni se službami svého dodavatele      

energií? Našli jste výhodnější nabídku? Každý 

spotřebitel má právo zvolit si a změnit svého 

dodavatele energií. Důvody k tomuto kroku mohou 

být rozdílné. Zpravidla chceme snížit své výdaje za 

energie. Je to snadnější, než si  myslíte. Celou akci 

je však nutné správně načasovat a nenechat se 

napálit. 

UKONČENÍ SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU 

Pokud je Vaše stávající smlouva uzavřena na dobu 

neurčitou, pak by její ukončení nemělo být spojeno 

s žádnou sankcí ani dalšími poplatky. Jen je 

potřeba dodržet sjednanou výpovědní dobu! 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY NA DOBU 

URČITOU  

Pokud mimo sjednaný termín ukončíte smlouvu,   

která byla uzavřena na dobu určitou a nedodržíte 

tím původně sjednaný závazek, mohou Vám hrozit 

ze strany dodavatele nemalé sankce!  

Vše, co potřebujete vědět o změně          

dodavatele energií (elektřiny a plynu) 
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ZMĚNA DODAVATELE  

NÁVŠTĚVA PODOMNÍHO PRODEJCE NEBO 

PO TELEFONU 

Podle zkušeností z našich poraden napříč celou 

ČR jsou jedním z nejčastějších důvodů, kdy 

spotřebitele navštíví podomní prodejce u něj 

doma, je snaha  přesvědčit jej ke změně 

dodavatele energií. Obdobně spotřebitele ovšem 

může zaskočit telefonát. 

Uzavření smlouvy při podomním prodeji 

nebo po telefonu má však svá velká rizika!  

Nezřídka se totiž spotřebitelé setkávají s 

nezákonnými postupy podomních obchodníků, 

kteří klamou o tom, za kterou společnost 

vystupují, nepravdivě tvrdí, že        stávající 

dodavatel končí svou činnost, dožadují se     

předložení předchozích vyúčtování a smluv, na 

což      nemají právo.  

Podomní prodejci nezřídka neinformují 

pravdivě a úplně o podmínkách smlouvy, např. 

spotřebiteli tvrdí, že nabídka je pouze 

nezávazná ačkoliv tomu tak ve skutečnosti 

není.  

RADY NEJEN PRO SENIORY 

 Vpustit podomního prodejce do bytu či domu 

je velmi rizikové. 

RADÍME: ……………………………. (TAJENKA 

NA PROTĚJŠÍ STRANĚ).  

 Pokud je ve Vaší obci podomní prodej zakázán 

a podomní prodejce Vás obtěžuje, neváhejte a 

zavolejte městskou policii!  

 Pokud se rozhodnete nabídku si vyslechnout,         

seznamte se podrobně s jejími podmínkami, a 

vždy je porovnejte i s dalšími nabídkami na 

trhu.  

 Nabízí Vám prodejce zapojení do aukce 

energií? Buďte dvojnásob obezřetní. 

Spotřebitel se  zpravidla pod hrozbou 

nemalých sankcí zavazuje k tomu, že uzavře 

smlouvu s vítězným dodavatelem.                

 Čtěte smluvní dokumentaci! Nepodepisujte 

nic, co jste nečetli nebo čemu zcela 

nerozumíte! 

PAMATUJTE!  

Vždy pečlivě čtěte smluvní dokumentaci! 

Nepodepisujte nic, co jste nečetli nebo 

čemu zcela nerozumíte! 

Změna dodavatele energií při podomním 

prodeji 
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PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU 

Pokud jde o smlouvu o dodávkách elektřiny nebo    plynu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní      

prostory (např. u Vás doma) máte právo od této smlouvy písemně odstoupit, bez uvedení důvodu a 

bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy je potřeba 

odeslat nejpozději poslední den lhůty.  

TIP: Za stejných podmínek je možné odstoupit také od smlouvy zprostředkovatelské, „přihlášky do 

aukce nebo výběrovému řízení“, od smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti energií 

apod. 

 

PRÁVO SMLOUVU VYPOVĚDĚT 

Spotřebitel má také právo smlouvu o sdružených službách dodávek energií, kterou uzavřel na dálku 

nebo mimo obchodní prostory vypovědět bez sankce ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení      

dodávky elektřiny nebo plynu (lze vypovědět jak smlouvu na dobu neurčitou, tak smlouvu 

uzavřenou …………………………… (tajenka na protější straně). V takovém případě běží 

výpovědní doba, která činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

výpovědi.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Z DŮVODU            

JEDNOSTRANNÉ ZMĚNY CENY NEBO SMLUVNÍCH PODMÍNEK 

PŘÍLEŽITOST KE ZMĚNĚ DODAVATELE 

Pokud dodavatel zvýší neregulovanou cenu elektřiny či plynu 

nebo změní jiné smluvní podmínky a Vám změnu náležitě 

neoznámí, máte právo bez uvedení důvodu odstoupit od 

smlouvy a to do tří měsíců od data účinnosti změny.  

Jestliže Vám změnu oznámí náležitým způsobem   (tj. nejpozději 

30 dní před jejich účinností) a poučí Vás o právu na odstoupení 

od smlouvy, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději desátý 

den přede dnem účinnosti změny. 

 

Vše, co potřebujete vědět o změně          

dodavatele energií: 

Odstoupení a výpověď smlouvy 
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PŘÍPAD Z PORADNY. 

Na naši tel poradenskou linku se obrátil pan František, s 

dotazem co má dělat, když jeho dodavatel zkrachoval,  a 

obrátil se na něj zprostředkovatel, který mu vyhrožuje, 

že pokud s ním ihned nepodepíše smlouvu, zůstane bez 

proudu.  

Může se stát, že dodavatel energie již nadále nemůže 

svým zákazníkům energii poskytovat. Spotřebitelé se tak 

ocitnou v nepříjemné situaci, nicméně o své dodávky 

přesto nepřijdou. Zákon totiž počítá i s touto možností. 

Pokud váš dodavatel zkrachuje, ztratí oprávnění, nebo 

vám z jiného důvodu není schopen dodávat elektřinu, 

dodávat elektřinu vám bude územně příslušný Dodavatel 

poslední instance.  Co to znamená? 

DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE (DPI) 

Institut dodavatele poslední instance funguje jako 

ochrana pro spotřebitele.  

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s 

elektřinou, který dodává zákazníkům elektřinu za cenu 

stanovou Energetickým regulačním úřadem v zákonem 

stanovených případech. Dodavatel poslední instance 

obnoví dodávky, pokud zákazníkovi přestane jeho 

stávající dodavatel z jakýchkoliv důvodů dodávat 

elektřinu. 

 
 

JAK DLOUHO DPI DODÁVÁ? 

Dodavatel poslední instance může 

dodávat elektrickou energie po dobu 

maximálně 6 měsíců. Během této 

lhůty si spotřebitel musí sjednat 

n o v o u  s m l o u v u  p r o  o d b ě r 

elektřiny. Jestliže neuzavře smlouvu 

u nového dodavatele, ukončí po 6 

měsících dodavatel poslední instance 

dodávky elektřiny. Proto s výběrem 

nového dodavatele není radno otálet.  

 

PAMATUJTE! - Dodávky od  dodavatele poslední instance mohou trvat maximálně 6 

měsíců. Mezitím je potřeba si …………… ………………. (tajenka na protější straně) 

dodavatele.  

Dodavatel poslední instance (DPI) 
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V souvislosti s uzavíráním smluv o 

dodávkách energií se spotřebitelé v 

posledních letech dostávají do řady sporů. 

Kam se v takovém případě obrátit? 

Dozorovým orgánem je v tomto případě 

Energetický regulační úřad. 

ERÚ na návrh spotřebitele odebírajícího 

elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro 

spotřebu v domácnosti rozhoduje také určité typy 

sporů (viz. další kapitola). 

Pro spotřebitele je tento mimosoudní systém 

řešení zdarma.  

Veškeré potřebné informace najdete na stránkách 

Energetického regulačního úřadu, na 

www.eru.cz.  

TIP: Na těchto stránkách najdete také 

odkazy na šikovné kalkulátory energií. 

 

Řešení sporů se zprostředkovateli 

Pozor: Dozorovým orgánem v případě užívání 

nekalých obchodních praktik zprostředkovateli 

dodávek energií, např. organizátory 

energetických aukcí, je Česká obchodní 

inspekce. Ta je také subjektem pro mimosoudní 

řešení sporů s těmito společnostmi. 

 Bližší informace na stránkách www.eru.cz a 

www.coi.cz. K podání návrhů může 

spotřebitel využít formuláře zveřejněné na 

těchto webech. 

 Systém mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů (ADR) je pro 

spotřebitele bezplatný, spotřebitel si nese  

pouze vlastní náklady na vedení sporu. 

 Délka mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů činí max. 90 dnů. Pouze u zvlášť 

složitých sporů může trvat déle. 

 Podmínkou pro využití systému ADR je, aby 

se spotřebitel pokusil kontaktovat druhou 

stranu nejdříve sám a pokusil se nejprve 

danou věc vyřešit napřímo.  

Paní Anežka se na nás obrátila s prosbou o radu co dělat s několika penále za nedodržení 

smluvních podmínek při uzavření smluv o změnách dodavatele. Tento  problém neřešila 

více než rok, myslela si že to nějak samo dopadne a nějak se vyřeší, že na ni zapomenou.. 

PAMATUJTE:  

Při vzniklém sporu hlavně ……………….. ………………….! (tajenka na protější straně). 

Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku! 

 

Řešení sporů v oblasti dodávek energií 
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ADR: Mimosoudní řešení 

spotřebitelských sporů 

PRO JAKÉ PŘÍPADY JE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ URČENO? 

V oblasti energetiky jsou spotřebitelským sporem výhradně spory vyplývající ze smlouvy o 

poskytování služeb, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, plynu, tepelné energie nebo jejich 

distribuce. Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, 

případně smlouvu o dodávce tepelné energie. 

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje § 17 odst. 7 písm. e) 

energetického zákona. Podle něj ERÚ rozhoduje na návrh zákazníka v postavení spotřebitele 

odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti: 

 spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je 

dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, 

 spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je 

dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se 

tak stalo. 

Podle prvního bodu je ERÚ oprávněný rozhodovat spotřebitelský spor, ve kterém se zákazník 

s postavení spotřebitele domáhá splnění povinnosti, která vyplývá pro držitele licence (obchodníka 

s elektřinou nebo plynem) ze smlouvy a tato povinnost není řádně a včas splněná. ERÚ rozhodnutím 

držiteli licence uloží povinnost v navržené lhůtě splnit, např. zahájit dodávku elektřiny (plynu), 

pokud nebyla zahájena v dohodnutém termínu, provést vyúčtování dodávky elektřiny (plynu), nebo 

zaslat přeplatek z vyúčtování dodávky elektřiny (plynu) ve stanovené lhůtě... 

Podle druhého bodu je ERÚ oprávněný rozhodnutím určit, např. zda právní vztah mezi zákazníkem 

a držitelem licence zanikl, a kdy se tak stalo, pokud zákazník učinil právní jednání směřující 

k zániku právního vztahu (výpověď, odstoupení, oznámení o ukončení smlouvy uzavřené na dobu 

určitou) a držitel licence právní následky takového právního jednání nerespektuje. 

PAMATUJTE:   

Pod anglickou zkratkou ADR – Alternative Dispute Resolution) se skrývá systém, který 

při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní 

cestou.. Jednoduše řečeno …………………………. (tajenka na protější straně).  



 

 



Nevíte si rady s uplatněním reklamace nebo s  podmínkami odstoupení od 

smlouvy? Nechce Vám dodavatel přijmout reklamaci? Uzavřeli jste smlouvu 

po telefonu nebo nevýhodnou smlouvu s podomním prodejcem? Stali jste se 

obětí nekalých obchodních praktik? Nebo máte jiný spotřebitelský 

problém? 

Neváhejte a využijte bezplatného spotřebitelského poradenství 

Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravy a Slezska, z. s. 

Poradna Ostrava      

Přemyslovců 832/50, 709 00 Ostrava    

Tel. +420 596 111 252, 606 382 280     

Email: ostrava@sos-msk.cz     

Otevřeno:        

po: 11.00 - 16.00 hod.       

út: 11.00 - 16.00 hod.       

čt :   9.00 - 12.00 hod. 

 

Telefonické poradenství poskytujeme  

na tel. 608 722 582 

od pondělí do pátku od 9 – 16 hod.  

(cena hovoru ve výši Vašeho běžného tarifu)  

 

Abychom Vám byli blíž poskytují pracovníci SOS 

MaS, z. s. osobní  poradenství také ve výjezdních  poradnách  na území krajů 

Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského,  Jihomoravského, Pardubického, Libereckého a 

Ústeckého. 

Kontakt 

Zavolejte nebo napište nám a my 

Vám poskytneme bližší informace o 

našich službách, otevíracích 

hodinách a místech výjezdních 

poraden atd. 

Sídlo: 

Sdružení obrany spotřebitelů  

Moravy a  Slezska, z. s. 

Přemyslovců 832/50,  

709 00 Ostrava  

Tel. +420 596 111 252, 606 382 280  

poradna@sos-msk.cz 

Navštivte nás  také na stránkách: 

www.sos-msk.cz  
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