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III. 

Odůvodnění 

Vyhláška o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav 
v energetických odvětvích 

Obecná část 
Zhodnocení platného právního stavu 
Energetický regulační úřad (dále též jen „Úřad“) na základě zmocnění podle § 98a odst. 
2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona 
č. 131/2015 Sb., stanovuje vyhláškou náležitosti a členění výkazů pro zpracování zpráv 
o provozu soustav v energetických odvětvích a pravidla pro sestavování výkazů. Uvedené 
zmocnění provádí § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona, které ukládá držitelům licence 
povinnost předkládat Úřadu podklady nezbytné pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv 
o provozu soustav v energetických odvětvích.  

Předkládaná vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv 
o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro 
sestavování výkazů. Jedná se o zcela novou vyhlášku, jelikož tato oblast doposud nebyla 
legislativně řešena.  

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Úřad je na základě § 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona povinen zveřejňovat roční 
a čtvrtletní zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích. Uvedené zprávy jsou 
základním zdrojem dat pro státní i nestátní instituce, odbornou a laickou veřejnost. Zprávy 
zároveň slouží jako podklad pro další práce a analýzy institucí jako je Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Český statistický úřad, Ministerstvo zahraničních věcí, Operátor trhu a podobně.  

V současné době není legislativně ošetřen sběr výkazů jednotlivých subjektů (držitele licence 
na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie, dále o držitele licence na přenos elektřiny, 
přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu a činnosti operátora 
trhu), které jsou nezbytné pro vytvoření jednotlivých zpráv o provozu soustav v energetických 
odvětvích. Ke sběru dat dochází v současné době na základě „zažité a historické praxe“, kdy 
po jejich zpracování jsou vydávány Úřadem čtvrtletní a roční zprávy. Na základě zkušeností 
Úřadu je však nezbytné narovnat tento neřešený stav a vytvořit legislativní rámec určující 
jasné povinnosti pro jednotlivé subjekty. 

Ve většině případů dojde pouze k narovnání současného stavu a zanesení již dnes v praxi 
používaných výkazů do legislativy (zejména pro výrobce elektřiny, provozovatele soustav 
atd.). Zásadní změnou proti současnému stavu je zanesení povinnosti i pro výrobce tepelné 
energie, jelikož Úřad má na základě novely energetického zákona povinnost zpracovávat 
zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích a nikoliv pouze pro oblast 
elektroenergetiky a plynárenství, jak tomu bylo v minulosti. 
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Pokud by vyhláška nebyla vydána, nebude možné dostát povinnosti zpracovávat a zveřejňovat 
čtvrtletní a roční zprávy o provozu soustav v energetických odvětví uložené Úřadu 
energetickým zákonem, případně bude velice složité vymáhat podklady od subjektů, které 
údaje neposkytují „dobrovolně“. Neexistence legislativně stanovené jednotné vykazovací 
povinnosti pro subjekty by pak mohla mít negativní vliv na úplnost a tedy kvalitu výsledných 
statistických údajů obsažených v citovaných zprávách o provozu soustav v energetických 
odvětvích. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 
Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. m) 
energetického zákona, podle kterého Úřad stanoví vyhláškou náležitosti a členění výkazů 
nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně 
termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů. Uvedené zmocnění provádí § 11 odst. 
1 písm. n) energetického zákona, které ukládá držitelům licence za povinnost předkládat 
Úřadu podklady nezbytné pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav 
v energetických odvětvích.  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s § 17 odst. 
7 písm. m), který ukládá povinnost Úřadu zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávu o provozu 
soustav v energetických odvětvích. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 
není s právem EU v rozporu. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 
Úřadu, ve smyslu zavádění nových systémů pro sběr a vyhodnocování dat. V souvislosti 
s rozšířením vykazovací povinnosti o výrobce tepelné energie, kdy se jedná o cca 360 nových 
výkazů (se čtvrtletní vykazovací periodou, ale obsahující údaje po jednotlivých měsících), a 
dále o provozovatele lokálních distribučních soustav v plynárenství, kterým přibude povinnost 
měsíčně vykazovat některé údaje, je počítáno s navýšením počtu zaměstnanců o jednoho 
pracovníka Úřadu, který bude tuto oblast zastřešovat. 

V důsledku navrhované právní úpravy se nepředpokládá negativní dopad do ostatních 
veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. Naopak řada územních samosprávních 
celků využívá publikovaná data Úřadu pro vytváření územních energetických koncepcí, které 
tvoří základ Státní energetické koncepce. 

Návrh vyhlášky nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 
Oproti současnému stavu bude nově zavedena vykazovací povinnost pouze pro držitele 
licence na výrobu tepelné energie, kteří však uvedená data s roční frekvencí již zasílají 
Ministerstvu průmyslu a obchodu. Naopak do budoucna se po usazení sběru dat chystá 
zrušení obdobných výkazů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého 
statistického úřadu, aby se zamezilo duplicitě dat a snížila se administrativní zátěž 
vykazujících subjektů. 
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Vyhláška nepředpokládá sociální dopady nebo dopad na životní prostředí. V souvislosti 
s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají dopady na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani 
dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 
osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  

Navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není v rozporu se zásadou zákazu 
diskriminace. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou vyhlášku relevantní. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Jedná se o prováděcí právní předpis, který na základě zákonného zmocnění blíže určuje 
vykazovací povinnosti jednotlivých subjektů. Nedochází k neúměrnému rozšiřování 
kompetencí Úřadu. S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena korupční rizika. 

 

 

Zvláštní část 
K § 1 

Předmět úpravy 

Stanoví předmět úpravy v souladu se zmocněním v § 98a odst. 2 písm. m) energetického 
zákona. 

K § 2 

Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů 

Odstavec 1 stanoví okruh držitelů licencí, kteří sestavují výkazy nezbytné pro zpracování 
zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. 

Ohledně způsobu a termínů sestavování a předkládání výkazů se odkazuje na přílohu č. 1, kde 
jsou tyto informace přehledně uvedeny pro jednotlivé držitele licence s odkazy na příslušné 
výkazy stanovené dalšími přílohami vyhlášky.  

K § 3 

Členění, náležitosti a rozsah výkazů 
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Jednotliví držitelé licencí sestavují výkazy s náležitostmi, členěním a v rozsahu, který je vždy 
pro každý jednotlivý typ držitele licence stanoven prostřednictvím  příloh č. 2 až 17 
k vyhlášce. 

K § 4 

Účinnost 

Navrhuje se účinnost od 1. ledna 2017, a to s ohledem na dostatečnou legisvakanční lhůtu pro 
dotčené subjekty. 

K příloze č. 1 

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání. Je zde stanoveno podle jednotlivých držitelů 
licencí označení výkazů, název výkazu, odkaz na příslušnou přílohu k vyhlášce, termín pro 
předložení, formát, v jakém se výkaz předkládá, a jakou cestou je Úřadu zasílán. 

K příloze č. 2 

Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla a palivech  

K příloze č. 3 

Měsíční výkaz provozovatele regionální distribuční soustavy a lokální distribuční soustavy s 
exportem/importem elektřiny 

K příloze č. 4 

Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy  

K příloze č. 5 

Roční výkaz provozovatele přenosové a distribuční soustavy  

K příloze č. 6 

Výkaz držitele licence na výrobu plynu  

K příloze č. 7 

Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu) 

K příloze č. 8 

Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) 

K příloze č. 9 

Výkaz držitele licence na distribuci plynu (bilance soustavy) 

K příloze č. 10 

Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu) 

K příloze č. 11 

Výkaz držitele licence na distribuci plynu (bilance soustavy) 

K příloze č. 12 
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Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje 
o soustavě) 

K příloze č. 13 

Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu  

K příloze č. 14 

Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu  

K příloze č. 15 

Čtvrtletní výkaz o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění  

K příloze č. 16 

Měsíční výkaz vybraných podporovaných zdrojů energie  

K příloze č. 17 

Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu za oblast plynárenství 
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