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Příloha 2 
 

 

Dotazy k materiálu Úvahy k novele vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se 

stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a 

nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. 

 
1. Považujete stávají právní úpravu provedenou vyhláškou č. 372/2001 Sb.,  za 

dostatečnou? Pokud ne, uveďte proč. 

 

2. Souhlasíte se záměrem provést dílčí novelu  vyhlášky č. 372/2001 Sb.? 

 

3. Preferujete některou z uvažovaných úprav  uvedených v části IV. a V. nebo navrhujete 

jejich případnou kombinaci, či úpravu vlastní? Pokud preferujete kombinaci nebo 

úpravu vlastní, uveďte prosím konkrétní údaje. 

 

4. Souhlasíte s rozšířením smluvní volnosti ve smyslu možnosti dohodnout způsob 

rozúčtování odchylně od úpravy provedené vyhláškou č. 372/2001 Sb. (viz § 696 odst. 

6 OZ)? 

 

5. Uveďte svůj názor na nutnost právní úpravy dodávky chladu z centrálních zdrojů. 

 

6. Je nezbytné nově upravovat způsob rozúčtování nákladů na poskytování teplé 

užitkové vody? 

 

7. Uveďte svůj názor na lhůty obsažené v § 7 vyhlášky č. 372/2001 Sb. 

 

8. Je nezbytně nutné, aby právní úprava obsahovala vymezení kontrolních orgánů, které 

by prováděly kontrolu dodržování postupů stanovených vyhláškou č. 372/2001 Sb.?  

Pokud ano upřesněte. 

 

 

Konkrétní dotazy na změnu poměru základní a spotřební složky a změnu 

limitů u vytápění. 
Odpovězte ano či ne u jednotlivých bodů nebo připojte požadovaný návrh nebo komentář.  

 
1. Změna poměru základní a spotřební složky u vytápění (ustanovení § 4 odst. 1) 

a) Považujete stávající poměr základní složky ve výši 40 % až 50 % za dostatečný? 

b) Souhlasíte se změnou poměru základní složky ve výši 30 % až 50 %? 

c) Navrhujete jiné řešení? 

 

2. Změna limitů u vytápění (ustanovení § 4 odst. 4) 

a) Považujete stávající úpravu – 40 % až +40 % za dostatečnou? 

b) Souhlasíte se změnou limitů – 20 % až +80 %? 
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c) Souhlasíte se změnou limitů – 20 % až +100 %? 

d) Souhlasíte se zrušením stávajícího ustanovení?  (Pokud ano, uveďte proč.) 

e) Preferujete některou z uvedených variant nebo navrhujete případnou kombinaci 

variant nebo variantu vlastní? (Pokud ano, uveďte jaké a proč.) 

f) Navrhujete jiné řešení? (Pokud ano, uveďte jaké a proč.) 


