
Vyhláška č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a 
souvisejících služeb v energetických odvětvích 
 
§ 14 - Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie 
 

1) Základní část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie obsahuje 
a) identifikační údaje dodavatele tepelné energie, 
b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek 

ke jménu a příjmení nebo názvu a bydliště nebo sídlo, popřípadě 
další identifikační údaje odběratele tepelné energie, 

c) seznam odběrných míst s uvedením adresy a čísla nebo označení, 
d) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne 

zúčtovacího období, 
e) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období 

uvedené v GJ, kWh nebo MWh, 
f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za 

zúčtovací období bez daně z přidané hodnoty a s touto daní, 
g) celkovou výši záloh uhrazených odběratelem za dodávku tepelné 

energie za zúčtovací období, 
h) výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období, 
i) datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho 

úhrady, 
j) údaje nezbytné pro přístup odběratele k části dokladu o 

vyúčtování podle ustanovení odstavce 2, případně podle odstavců 
2 a 3, pokud je doklad o vyúčtování odběrateli poskytován v 
rozsahu podle ustanovení § 4 odst. 1, a 

k) další náležitosti daňového dokladu, je-li samostatná část dokladu o 
vyúčtování dodávky tepelné energie daňovým dokladem podle 
zákona o dani z přidané hodnoty. 

 
2) Podrobná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie pro každé 

odběrné místo obsahuje 
a) datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni 

zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, 
popřípadě ke dni, kdy byla provedena výměna měřicího zařízení, 

b) celkové množství dodané tepelné energie za zúčtovací období 
včetně uvedení postupu jeho zjištění v případě poruchy nebo 
výměny měřicího zařízení, 



c) cenu tepelné energie, vztaženou na jednotku tepelné energie, jde-
li o jednosložkovou cenu tepelné energie, nebo výši jednotlivých 
složek dvousložkové ceny tepelné energie, vztažené na jednotku 
tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu, které jsou 
uplatněny ve zúčtovacím období, 

d) výši nákladů na palivo nebo nakoupenou tepelnou energii, 
vztaženou na množství tepelné energie v GJ, kWh nebo MWh, 

e) údaje potřebné pro výpočet jednotlivých složek ceny tepelné 
energie, jejichž výši je možné podle sjednané cenové doložky 
dodatečně upravovat, 

f) výši celkové fakturované částky za dodávku tepelné energie za 
zúčtovací období nebo vyčíslení podílu odběrného místa na 
nákladech za dodávku tepelné energie při společném měření 
množství dodané tepelné energie pro více odběrných míst a 

g) údaje o množství tepelné energie spotřebovaném odběratelem 
tepelné energie v odběrném místě ve zúčtovacím období a alespoň 
ve dvou předchozích zúčtovacích obdobích srovnatelných z 
hlediska časového trvání, pokud dodavatel tepelné energie do 
odběrného místa v těchto obdobích tepelnou energii dodával; 
informace o množství tepelné energie ve zúčtovacích obdobích se 
poskytuje alespoň jednou za kalendářní rok v takové podobě, která 
umožňuje srovnání roční spotřeby tepelné energie. 

 
3) Doprovodná část dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie 

obsahuje informace o 
a) způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky 

tepelné energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze 
reklamaci vyúčtování uplatnit, 

b) právech odběratele tepelné energie, vznikne-li mezi odběratelem a 
dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky 
tepelné energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení 
takových sporů a 

c) kontaktních údajích na Energetický regulační úřad a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu s uvedením adresy sídla včetně adresy 
elektronické podatelny, telefonního čísla a adresy webových 
stránek. 

 


