
 

 
Elektřina 

Podíl spotřeby/ 
OM 

Podklad od 
zákazníka 

Typ podkladu od zákazníka 

  Hladina nízkého napětí         

  Všichni odběratelé 100 % Není potřeba     

  Hladina vysokého a velmi vysokého napětí         

  

Veřejný zadavatel - ČNB a subjekty s kódem v RES 
podřazeným pod 13000* 

100 % Není potřeba   
  

  

Veřejný zadavatel - subjekt s kódem v RES 
zařazeným pod 11001 a právnická osoba, ve které 

má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na 
prospěchu a hlasovacích právech ČR, kraj nebo 

obec** 

100 % Prohlášení zákazníka Příloha č. 3 nařízení vlády 

  

  

Státní podnik (nejedná se o národní podnik nebo 
Českou tiskovou kancelář) 

100 % Není potřeba   

  

  

Sportovní organizace  (zapsaná v rejstříku 
sportovních organizací a není obch. korporací) 

100 % Není potřeba   
  

  
Škola, školské zařízení, vysoká škola 100 % Prohlášení zákazníka Příloha č. 2 nařízení vlády 

  

  Poskytovatel zdravotních služeb 100 % Prohlášení zákazníka Příloha č. 2 nařízení vlády 
  

  Poskytovatel sociálních služeb 100 % Prohlášení zákazníka Příloha č. 2 nařízení vlády   

  Provozovatel vodovodu a kanalizace 100 % Prohlášení zákazníka Příloha č. 2 nařízení vlády   

  Poskytovatel veřejných kulturních služeb 100 % Prohlášení zákazníka Příloha č. 2 nařízení vlády   

  

Napájení elektrické trakce - provozovatel železniční 
dopravní cesty a provozovatel dopravních 

prostředků elektrické trakce (tramvaj, trolejbus, 
metro) 

100 % Není potřeba   

  

  Malý nebo střední podnikatel *** 80 % **** Prohlášení zákazníka Příloha č. 4 nařízení vlády   

  
Velký podnikatel 80 % **** 

Prohlášení zákazníka 
(do 30.4.2023) 

Příloha č. 7 nařízení vlády 
  

 

Prohlášení zákazníka 
(po 30.4.2023) 

Příloha č. 10 nařízení vlády 
 

* např. organizační složky státu, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace (knihovny, muzea atd.). V případě pochybností lze zařazení subjektu pod tento 
kód ověřit na https://apl.czso.cz/irsw/ 

** veřejné nefinanční podniky, např. technické služby, městské dopravní podniky nebo kulturní centra 
*** podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepředstavuje 50 mil. EUR nebo jejichž bilanční suma  EUR roční rozvahy 
nepřesahuje 43 mil. EUR   

**** 1. Zákazník má historii za období 1.9.2017-31.8.2022: nejvyšší hodnota ze skutečných měsíčních hodnot       
          2. Zákazník má kratší historii: nejvyšší hodnota ze skutečných hodnot za dané období historie  
          3. Zákazník nemá žádnou historii: skutečné spotřeby daného měsíce  

      Je-li skutečná hodnota odběru za kalendářní měsíc vyšší než nejvyšší měsíční hodnota odběru stanovená podle bodů 1-2, je   nejvyšší měsíční 
hodnotou odběru skutečná hodnota odběru elektřiny.  

 

https://apl.czso.cz/irsw/

