
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny 
Vitáskové, dne 31. srpna 2016 pod č. j. 08967-2/2016-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 21. září 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 
ÚV-KOM sine-KOM Bez připomínek 
ÚV-RVV  15891/2016-OMP Bez připomínek 
ÚV-VÚV 15892/2016-OPR Bez připomínek 
MZD 53359/2016 Bez připomínek 
MZV 114354/2016-OPL Bez připomínek 
MPSV MPSV-2016/186836-51 Bez připomínek 
MO 1574/2016-1322 Bez připomínek 
MŽP 59212/ENV/16 Bez připomínek 
MMR 35516/2016-31 Bez připomínek 
MŠMT MSMT-27322/2016 Bez připomínek 
MK MK-S 10722/2016 Bez připomínek 
MD 225/2016-510-LV/2 Bez připomínek 
MF MF-30015/2016/1903-4 Zásadní připomínka 
MPO MPO 47226/16/32200/01000 Zásadní připomínky 
MV MV-118535/LG-2016 Zásadní připomínky 
HK 214/6000/2016 Zásadní připomínky 
SPČR GŘ/100/SHP/2016 Zásadní připomínky 
MSP MSP-600/2016-LO-SP Připomínky 
MZE 49909/2016-MZE-12153 Připomínka 
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Resort Připomínky Vypořádání 

MF Zásadní připomínka 
 

1. 

K odůvodnění 
V souvislosti s rozšířením vykazovací povinnosti o výrobce tepelné energie je počítáno s navýšením počtu 
zaměstnanců o jednoho pracovníka Energetického regulačního úřadu, který bude tuto oblast zastřešovat. 
S požadavkem na navýšení personálních kapacit nesouhlasíme a požadujeme, aby Energetický regulační 
úřad vhodnou organizační strategií, postavenou především na optimalizaci vnitřních personálních procesů, 
plně zabezpečil personální dopady související s rozšířením vykazovací povinnosti v rámci stávajících 
personálních limitů kapitoly ERÚ. 

Akceptováno. 
Navýšení počtu pracovníků daného 
útvaru bude řešeno v rámci 
stávajících personálních limitů. 
Odůvodnění a závěrečná zpráva RIA 
je v tomto smyslu upravena. 

MF Doporučující připomínky 
 

1. 
K § 1 
V odstavci 1 písm. a) vypustit ve všech bodech text v závorkách jako nadbytečný 

Akceptováno 

 

2. 

K § 3 
V odstavci 2 písm. a) až j) oddělit jednotlivé pododstavce čárkou (viz Čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel 
vlády).  
Odstavec 3 doporučujeme zařadit jako samostatný paragraf, neboť jeho obsah neodpovídá nadpisu § 3. 
Zároveň doporučujeme text upravit takto „Držitel licence při sestavování výkazů používá formuláře, které 
jsou umístěny…“ (vyhláška by měla stanovit pravidla, nikoliv povinnosti – viz zmocňovací ustanovení). 

Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
Bude přesunuto do § 2 a 
přeformulováno. 

MPO Zásadní připomínka  
 

1. 

Obecná zásadní připomínka: 
Některé z navržených výkazů jsou co do formy či obsahu blízké či dokonce prakticky totožné s údaji, které 
jsou dotčené podnikatelské subjekty již dnes povinny vyplňovat dle vyhlášek Ministerstva průmyslu a 
obchodu č. 19/2010 Sb. o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství 
operátorovi trhu (konkrétně příloha č. 8 navržené vyhlášky je prakticky totožná s přílohou č. 11 vyhlášky č. 
19/ 2010 Sb.) a č. 145/2016 Sb. o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení 
některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z 

Vysvětleno 
ERÚ je povinen na základě 
ustanovení § 17 odst. 7 písm. m) 
novelizovaného znění energetického 
zákona zveřejňovat čtvrtletní a roční 
zprávy o provozu soustav 
v energetických odvětvích. Tato 
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Resort Připomínky Vypořádání 
podporovaných zdrojů), čímž dochází k neodůvodněnému zvyšování jejich administrativní zátěže. Žádáme 
proto o revizi předloženého návrhu ve smyslu vypuštění těch jeho částí, která obsahují údaje duplicitní s 
těmi, které již státní organizace dostávají dle existujících právních předpisů.   

povinnost v oblasti plynárenství 
znamená zejména vyhodnocování 
fyzických toků plynu plynárenské 
soustavy ČR. Zdrojem nezbytných dat 
byla dosud společnost OTE, která 
sbírá veškeré údaje (tj. jak fyzické 
toky plynárenské soustav, tak 
obchodní toky) podle zmiňované 
vyhlášky č. 19/2010 Sb. Vzhledem 
k současným povinnostem ERÚ je 
však nezbytné získávat potřebná data 
přímo od jednotlivých subjektů, 
nikoliv prostřednictvím společnosti 
OTE (z důvodu vymahatelnosti dat, 
jejich kontroly atd.). Z tohoto důvodu 
ERÚ přistoupil k „přesunu“ 
vybraných výkazů do navrhované 
„statistické vyhlášky“, a to tak, aby to 
nemělo vliv na činnost OTE, ani 
negativní dopad na podnikatelské 
subjekty v plynárenství. ERÚ si je 
pochopitelně vědom duplicity 
některých příloh, proto byla 
v průběhu procesu přípravy vyhlášky 
vedena jednání mezi zástupci ERÚ, 
MPO a OTE, kde byla dohodnuta 
výhledová změna vyhlášky č. 19/2010 
Sb., aby odpovídala výše 
popisovanému konceptu. Znamená to, 
že nedojde ke zvýšení administrativní 
zátěže subjektů dalšími výkazy, 
dochází pouze k „přesunu“ stávající 
vykazovací povinnosti dat související 
s provozem soustavy z OTE na ERÚ. 
Cílem je, aby veškeré údaje o provozu 
plynárenské soustavy sestavené 
výhradně z fyzických toků plynu 
zpracovával ERÚ za účelem plnění 
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Resort Připomínky Vypořádání 
jeho kompetence k vydávání zpráv o 
provozu soustav dle výše citovaného 
ustanovení energetického zákona, a 
obchodní data společnost OTE 

 

2. 

k § 3 odst. 3  
Toto ustanovení zahrnuje do navrhované vyhlášky povinnost pro držitele licence používat výkazy, které 
jsou umístěny na internetových stránkách ERÚ. Nevyplývá-li však tato povinnost přímo z energetického 
zákona, nelze ji zahrnout do podzákonného právního předpisu, neboť by nedocházelo k provedení na 
základě zákona, nýbrž jeho doplnění právním předpisem nižší právní síly. V kontextu s ustanovením čl. 2 
odst. 3 Listiny základních práv a svobod žádáme z návrhu vyhlášky odstranit ustanovení zakotvující 
povinnost pro držitele licence, která je nad rámec energetického zákona. 

Akceptováno 
Uvedená povinnost je vypuštěna.  

MPO Doporučující připomínky 
 

1. 

k § 2 odst. 1 
Návrh vyhlášky provádí ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona, které stanoví, že „držitel 
licence je povinen předkládat Energetickému regulačnímu úřadu podklady nezbytné pro zpracování 
čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích“. V ustanovení § 2 odst. 1 
navrhované vyhlášky jsou uvedeny subjekty (držitelé licence), které sestavují a předkládají ERÚ výkazy, 
mimo jiné držitelé licence na výrobu elektřiny, rozděleni do skupin podle technologie elektrárny. 
Doporučujeme prověřit, zda výčtem subjektů v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) navržené vyhlášky, 
rozdělených do skupiny podle technologie elektrárny (body 1 až 6), není zúžen okruh povinných subjektů 
podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona (to dopadá obecně na všechny držitele 
licence, tedy obecně na držitele licence na výrobu elektřiny) 

Vysvětleno 
Okruh povinných subjektů je zúžen 
záměrně, a to z důvodu snižování 
administrativní zátěže subjektů. S 
hledem na strukturu a množství 
nezbytných dat budou statistické 
údaje malých vodních elektráren, 
větrných a fotovoltaických zdrojů 
přebírány z databáze OTE, kam 
citovaní výrobci zasílají data pro 
účely výplaty podpory podle zákona 
č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie.  Databáze OTE v 
současné době nabízí naprosto 
dostatečnou datovou základnu výše 
uvedených výrobců, a proto lze tyto 
údaje využít rovněž pro potřeby 
zveřejňování statistických zpráv a 
nezatěžovat výrobce dalšími výkazy. 
Vyhláška tak redukuje okruh držitelů 
licencí, kteří budou zasílat výkazy 
přímo na ERÚ a od ostatních budou 
přebírána z OTE. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že 
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Resort Připomínky Vypořádání 
nedochází k rozšiřování okruhu 
vykazujících subjektů nad rámec 
energetického zákona. 

 

2. 

k § 2 odst. 2 
Doporučujeme zvážit, zda toto ustanovení není nadbytečné, a to v kontextu s ustanovením § 11 odst. 1 
písm. e) energetického zákona („držitel licence je povinen poskytovat ministerstvu a Energetickému 
regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady nezbytné pro výkon jejich zákonem 
stanovených oprávnění“). 

Akceptováno 

 
3. 

k § 3 odst. 2 
Doporučujeme středníky na konci písmen a) až i) nahradit čárkami. 

Akceptováno 

MV Zásadní připomínky  
 

1. 

K § 2 odst. 1 
 Ustanovení navrhujeme vypustit, neboť prováděcímu právnímu předpisu nepřísluší určovat okruh 
subjektů, na nějž by se předmětná právní úprava měla vztahovat. Tento okruh ostatně jednoznačně vyplývá 
z § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona ve spojení s vymezením energetických odvětví v jeho § 3 
odst. 1. Zde obsaženému výčtu však navržený § 2 odst. 1 vyhlášky ani neodpovídá. 

Vysvětleno 
Vyhláška nerozšiřuje okruh 
povinných subjektů, pouze je 
rozděluje do určitých skupin podle 
jednotlivých činností a z toho 
vyplývajících vykazovaných údajů (a 
výkazů). Uvedená záměrná 
kategorizace držitelů licence je 
následně využita pro přehledné 
rozdělení výkazů. 
Okruh povinných subjektů je zúžen 
záměrně, a to z důvodu snižování 
administrativní zátěže subjektů. S 
hledem na strukturu a množství 
nezbytných dat budou statistické 
údaje malých vodních elektráren, 
větrných a fotovoltaických zdrojů 
přebírány z databáze OTE, kam 
citovaní výrobci zasílají data pro 
účely výplaty podpory podle zákona 
č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie.  Databáze OTE v 
současné době nabízí naprosto 
dostatečnou datovou základnu výše 
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Resort Připomínky Vypořádání 
uvedených výrobců, a proto lze tyto 
údaje využít rovněž pro potřeby 
zveřejňování statistických zpráv a 
nezatěžovat výrobce dalšími výkazy. 
Vyhláška tak redukuje okruh držitelů 
licencí, kteří budou zasílat výkazy 
přímo na ERÚ a od ostatních budou 
přebírána z OTE. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že 
nedochází k rozšiřování okruhu 
vykazujících subjektů nad rámec 
energetického zákona. 

 

2. 

K § 3 odst. 3: 
 Požadujeme ustanovení vypustit. Vyhláška v § 1 odst. 3 s odkazem na přílohu č. 1 stanovuje 
způsob podání a formu výkazů, následně přílohy č. 2 až 17 obsahují vzory výkazů pro jednotlivé držitele 
licence. V daném případě nelze ve vyhlášce přímo stanovit vzory výkazů a přitom požadovat, aby držitel 
licence používal výkaz, který je umístěn na internetových stránkách Úřadu, neboť předložením výkazu dle 
vzorů ve vyhlášce dojde ke splnění povinnosti bez ohledu na případnou odlišnost vzoru dostupného na 
internetových stránkách Úřadu. Zákonné zmocnění ostatně umožňuje stanovit náležitosti výkazů, nikoli 
jejich závazný vzor. 

Akceptováno  
Ustanovení bude vypuštěno. 

MV Doporučující připomínky  
 1. K § 2 odst. 3: 

 Není zřejmé, proč se v tomto ustanovení hovoří o způsobu sestavování a předkládání výkazů, když 
v samotné příloze č. 1 není řešen způsob, nýbrž pouze formát příslušného dokumentu a adresy, na něž má 
být výkaz zaslán. Doporučujeme proto ustanovení upravit, aby odpovídalo obsahu přílohy, na niž 
odkazuje. Zároveň je otázkou, zda stanovení konkrétních adres pro zaslání výkazů nepřekračuje rozsah 
zákonného zmocnění, neboť tuto záležitost lze stěží podřadit pod některou z položek výčtu obsaženého ve 
zmocňovacím ustanovení.  
 Určení konkrétních adres pro zaslání výkazů považujeme i za nepraktické, neboť jde o údaje 
potenciálně snadno proměnlivé. Jejich uvedení v normativním textu je i z komparativního hlediska 
nezvyklé. 

Vysvětleno 
Určení konkrétních adres vychází z 
praktických a několikaletých 
zkušeností s pravidelným sběrem 
výkazů. Ke sběru těchto 
„statistických“ výkazů je určena 
speciální datová schránka, odlišná od 
„běžné“ datové schránky úřadu, a 
speciální e-mailové adresy, 
považujeme za důležité a praktické 
uvést konkrétní elektronické adresy 
přímo pro každého držitele licence 
zvlášť u každé tabulky v příloze č. 1, 
neboť se domníváme, že jinak budou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAF4BX5HT)



Resort Připomínky Vypořádání 
některé subjekty zasílat výkazy jinou 
cestou, což by výrazně ztížilo v tomto 
rozsahu výkazů jejich sběr a 
zpracování. 

 2. K § 2 odst. 4: 
 Doporučujeme držet se ustálené legislativní praxe a lhůty pro zasílání výkazů stanovit slovně, např. 
„v měsíci následujícím po měsíci, za který je výkaz zpracováván“. Obecně však dané ustanovení 
považujeme za nadbytečné, jelikož přesné lhůty včetně určení, že je výkaz zpracováván vždy za 
předcházející období, obsahuje příloha č. 1 k vyhlášce a je na ní v odstavci 3 i odkazováno. 

Akceptováno  
Ustanovení bude vypuštěno. 
 

 3. K příloze č. 1: 
 S odhlédnutím od připomínky k § 2 odst. 3 upozorňujeme, že i zasílání dokumentu do datové 
schránky je zasíláním „elektronicky“, předmětné slovo tedy doporučujeme z návětí jednotlivých bodů 
přílohy vypustit. 

Akceptováno 
 

HK a SPČR Zásadní připomínky  
 

1. 

Obecná 
1. V rámci dosavadní metodiky statistiky elektroenergetiky zveřejněné Energetickým regulačním úřadem 
(dále jen „Úřad“) pro respondenty byl uváděn popis jednotlivých položek výkazů. V předkládaném návrhu 
vyhlášky, který v souladu se zákonným zmocněním legislativně zakotvuje, resp. vymezuje náležitosti 
těchto „statistických“ výkazů a de facto „překlápí“ tyto výkazy do právního předpisu, však popis 
jednotlivých položek chybí, přičemž ne vždy je význam/obsah konkrétní vykazované položky zcela 
zřejmý. Požadujeme v celém návrhu vyhlášky tyto popisy a komentáře doplnit, aby byl zajištěn 
jednoznačný význam požadovaných dat a tedy jednoznačnost a konzistentnost údajů vykazovaných ze 
strany respondentů (držitelů licence). Alternativně bychom uvítali ujištění předkladatele, že k obsahu 
jednotlivých pojmů vydá Úřad podrobný metodický pokyn. 

Akceptováno 
Ano, bude vytvořeno výkladové 
stanovisko ERÚ, kde budou 
jednotlivé položky výkazů podrobně 
vysvětleny obdobně jako u vyhlášky o 
regulačním výkaznictví. 

 

2. 

Obecná HK 
2. Upozorňujeme, že držitelé licencí na přepravu, distribuci, uskladňování a výrobu plynu již dnes vykazují 
obdobné údaje v souladu s vyhláškou č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví a vyhláškou č. 19/2010 
Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu. Výkazy 
uvedené v přílohách č. 6 – 14 navržené vyhlášky jsou z hlediska požadovaných statistických údajů v 
zásadě shodné s údaji, které v současné době držitelé licencí na výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci 
plynu a uskladnění plynu předávají OTE nebo ERÚ. 
Duplicitní úprava vykazovací povinnosti povede kromě administrativní zátěže držitele licence spočívající v 
sledování různých termínů, náležitostí a formátů pro předkládání obdobných údajů, i k provedení 
nezbytných změn v již nastavených procesech sledování a vykazování požadovaných statistických údajů. 

Vysvětleno 
ERÚ je povinen na základě 
ustanovení § 17 odst. 7 písm. m) 
novelizovaného znění energetického 
zákona zveřejňovat čtvrtletní a roční 
zprávy o provozu soustav 
v energetických odvětvích. Tato 
povinnost v oblasti plynárenství 
znamená zejména vyhodnocování 
fyzických toků plynu plynárenské 
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Tyto změny vyvolávají nutnost přenastavení IT systémů a mají tedy přímý finanční dopad na držitele 
licence. 
Navrhujeme proto společně s návrhem vyhlášky předložit i návrh na změnu vyhlášky č. 19/2010 Sb., 
případně i vyhlášky 262/2015 Sb. tak, aby vykazovací povinnost držitelů licencí byla upravena pouze 
jedním právním předpisem a hlavně na jedno „sběrné“ místo, za účelem zamezení duplicity dat a snížení 
administrativní zátěže vykazujících subjektů. Předpokládáme že, příslušné osoby si následně potřebné 
informace (k plnění zákonných povinností) z tohoto „sběrného“ místa opatří. 
Obecná SPČR 
I když chápeme snahu legislativně ošetřit sběr veškerých podkladů, které mají držitelé licencí povinnost 
předkládat podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. n) energetického zákona, upozorňujeme, že stávající systém 
sestavování a předávání výkazů v energetických odvětvích obsahuje v rámci svého členění na několik 
vyhlášek četné duplicity, které administrativně zatěžují držitele licencí, komplikuje nastavení IT systémů a 
nese s sebou zbytečné finanční náklady. 
Jako příklad je možné uvést držitele licencí na přepravu, distribuci, uskladňování a výrobu plynu, kteří již 
dnes vykazují obdobné údaje v souladu s vyhláškou č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví a vyhláškou 
č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu. 
Výkazy uvedené v přílohách č. 6 – 14 navržené vyhlášky jsou z hlediska požadovaných statistických údajů 
z velké části shodné s údaji, které v současné době držitelé licencí na výrobu, přepravu, distribuci a 
uskladnění plynu předávají OTE nebo ERÚ. 
Navrhujeme proto do budoucna zkoordinovat a sjednotit novelizaci příslušných vyhlášek tak, aby 
vykazovací povinnost držitelů licencí byla upravena pouze jedním právním předpisem a sledované 
statistické údaje mohly být posílány pouze na jedno „sběrné“ místo, aby se zamezilo duplicitnímu 
vykazování a snížila se administrativní zátěž držitelů licencí. Svaz průmyslu je připraven podílet se spolu s 
MPO, ERÚ a OTE na revizi příslušných právních předpisů, které se týkají výše uvedené problematiky. 

soustavy ČR. Zdrojem nezbytných dat 
byla dosud společnost OTE, která 
sbírá veškeré údaje (tj. jak fyzické 
toky plynárenské soustav, tak 
obchodní toky) podle zmiňované 
vyhlášky č. 19/2010 Sb. Vzhledem 
k současným povinnostem ERÚ je 
však nezbytné získávat potřebná data 
přímo od jednotlivých subjektů, 
nikoliv prostřednictvím společnosti 
OTE (z důvodu vymahatelnosti dat, 
jejich kontroly atd.). Z tohoto důvodu 
ERÚ přistoupil k „přesunu“ 
vybraných výkazů do navrhované 
„statistické vyhlášky“, a to tak, aby to 
nemělo vliv na činnost OTE, ani 
negativní dopad na podnikatelské 
subjekty v plynárenství. ERÚ si je 
pochopitelně vědom duplicity 
některých příloh, proto byla 
v průběhu procesu přípravy vyhlášky 
vedena jednání mezi zástupci ERÚ, 
MPO a OTE, kde byla dohodnuta 
výhledová změna vyhlášky č. 19/2010 
Sb., aby odpovídala výše 
popisovanému konceptu. Znamená to, 
že nedojde ke zvýšení administrativní 
zátěže subjektů dalšími výkazy, 
dochází pouze k „přesunu“ stávající 
vykazovací povinnosti dat související 
s provozem soustavy z OTE na ERÚ. 
Cílem je, aby veškeré údaje o provozu 
plynárenské soustavy sestavené 
výhradně z fyzických toků plynu 
zpracovával ERÚ za účelem plnění 
jeho kompetence k vydávání zpráv o 
provozu soustav dle výše citovaného 
ustanovení energetického zákona, a 
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obchodní data společnost OTE. 
Pro účely sestavování čtvrtletních 
statistických výkazů o provozu 
soustav v energetických odvětvích, 
které ERÚ zpracovává podle § 17, 
odst. 7, písm. m) energetického 
zákona, není možné využít data 
z regulačních výkazů, které subjekty 
zasílají ERÚ podle ustanovení § 20 
energetického zákona. Tyto výkazy 
jsou jednak zasílány k jinému účelu a 
jednak jsou předkládány jednou 
ročně, což je z pohledu povinnosti 
ERÚ zpracovávat čtvrtletní výkazy 
nevyhovující. 

 

3. 
(jen HK) 

1. Připomínka k § 2 odst. 3 

Požadujeme upravit znění následujícím způsobem: 

„(3) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy způsobem a v termínech uvedených pro jednotlivé 
držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce. Držitel licence výkazy nesestavuje a nepředkládá, pokud pro 
ně, s ohledem na způsob výkonu jeho činnosti, nemá naplnění.“  

Odůvodnění: 

Je nezbytné vyloučit případy, kdy držitel licence nevykonává činnost tak, aby vůbec mohl požadované 
údaje vyplnit. Např. Příloha č. 9 (vstup do soustavy) předpokládá vstupy výhradně z přepravní soustavy, 
z jiné distribuční soustavy, od výrobce plynu nebo přes přeshraniční plynovod (z povahy věci se vždy 
jedná o velké objemy). Pokud je vstup realizován jiným způsobem, např. dovozem plynu na místo 
cisternovým vozidlem a následným vpuštěním plynu do distribuční soustavy, která ani není napojena na 
jinou soustavu, není možno zvolit ani jeden ze vstupů uvedených ve formuláři. Současně se zřejmě jedná o 
minimum případů se statisticky nevýznamnými objemy a administrativní zátěž jak na straně subjektů, tak 
na straně státu se tak jeví jako neodůvodněná. Nejvhodnější cesta je tyto subjekty zcela vyloučit ze 
statistického zjišťování. V případě, že by nebyla výluka z povinnosti provedena, je subjekt ohrožen sankcí 
pokuty, pokud neodešle výkaz, pro který však nemá relevantní údaje. 

Vysvětleno 
Pokud subjekt nemá pro výkazy 
naplnění, lze ve výkaze vyplnit 
nulové hodnoty u jednotlivých 
položek. I tento krok je ze strany 
vykazující společnosti nutný, neboť 
tím společnost předejde dotazům a 
ověřování, zda na zaslání výkazu 
„nezapomněl“, což je z hlediska 
zkušeností se sběrem výkazů velmi 
častý jev.  
Současně uvádíme, že nesouhlasíme s 
vyloučením statistického sledování 
subjektů, které nejsou připojeni do 
(energetické) soustavy. Jednalo by se 
o nekoncepční a diskriminační přístup 
ze strany ERÚ. Pokud se jedná o 
licencovaný a tím regulovaný subjekt, 
má ERÚ právo vědět o činnosti, na 
kterou je mu vydána licence podle 
energetického zákona. Zasílání 
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výkazů je z tohoto pohledu 
nejjednodušší cesta sledování a 
vyhodnocování. 

 

4. 

2. Připomínka k  § 3 odst. 2 písm. i) a příloze č. 1 resp. příloze č. 15 

Požadujeme zúžit povinnost předkládat výkaz podle přílohy č. 15 pouze na držitele licence na výrobu 
tepla, kteří nepředkládají výkaz podle přílohy č. 2.  
 
Navrhujeme do § 3 odst. 2 písm. i) tuto úpravu: 
„i) výrobu tepelné energie sestavuje a předkládá Úřadu výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této 
vyhlášce; výkazy podle předchozí věty nesestavuje a nepředkládá držitel licence na výrobu tepelné 
energie, který je současně držitelem licence na výrobu elektřiny a který předkládá Úřadu výkazy za 
výrobnu elektřiny a tepla podle přílohy č. 2.“ 
 
Dále navrhujeme do přílohy č. 1 část. 8 doplnit následující ustanovení: 
„Držitel licence na výrobu tepelné energie, s výjimkou držitele takové licence, který je současně držitelem 
licence na výrobu elektřiny a který předkládá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy podle přílohy č. 
2, zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující 
tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
teplo.statistika@eru.cz.“ 

Odůvodnění HK: 

Pokud výrobce provozuje výrobnu elektřiny a tepla a tedy dochází v rámci provozu takové výrobny 
k souběhu licencí na výrobu elektřiny a na výrobu tepla, předkládá subjekt požadované údaje již v rámci 
výkazu „ERÚ-E1: Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla v palivech“. Požadavek na předložení výkazu 
podle přílohy č. 15 pak znamená pouze duplicitní vykazování údajů, které již Úřad od subjektu obdrží a to 
v měsíční periodicitě, a tedy představuje zbytečnou administrativní zátěž na straně vykazujících subjektů. 

Odůvodnění SPČR: 

Pokud výrobce provozuje výrobnu elektřiny a tepla a tedy dochází v rámci provozu takové výrobny 
k souběhu licencí na výrobu elektřiny a na výrobu tepla, předkládá subjekt požadované údaje již v rámci 
výkazu „ERÚ-E1: Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla v palivech“. Požadavek na předložení výkazu 
podle přílohy č. 15 pak znamená pouze duplicitní vykazování údajů, které již Úřad od subjektu obdrží a to 
v měsíční periodicitě, a tedy představuje zbytečnou administrativní zátěž na straně vykazujících subjektů 

Vysvětleno, neakceptováno 
Systém sběru dat od držitelů licence 
na výrobu elektřiny a na výrobu tepla 
je zřetelně popsán v příloze č. 1. 
Předkládání výkazů je navrženo tak, 
aby zůstalo vykazování podle 
současného výkazu ERÚ-E1 (s 
ohledem na kontinuitu získávaných 
dat a již nastavené IT systémy) a 
současně bylo doplněno údaji o 
teplárenskou statistiku, kterou výkaz 
nepokrývá. V tomto případě se jedná 
například o různé výtopny, které 
společnost provozuje, a které 
z principu nemohou být ve výkaze 
ERÚ-E1 obsaženy. Z uvedeného 
důvodu je nezbytné, aby výkaz ERÚ-
T1 zasílala i společnost, která je 
držitelem licence na výrobu elektřiny 
a současně na výrobu tepla a doplnila 
do něj údaje za teplo, které není 
vykázané v ERÚ-E1.   
Nesouhlasíme s vyloučením 
statistického sledování subjektů, které 
nejsou připojeni do (energetické) 
soustavy. Jednalo by se o 
nekoncepční a diskriminační přístup 
ze strany ERÚ. Pokud se jedná o 
licencovaný a tím regulovaný subjekt, 
má ERÚ právo vědět o činnosti, na 
kterou je mu vydána licence podle 
energetického zákona. Zasílání 
výkazů je z tohoto pohledu 
nejjednodušší cesta sledování a 
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vyhodnocování. 
Tato připomínka byla dořešena na 
společném jednání. Bude zachován 
navrhovaný systém vykazování. Ve 
výkaze ERÚ-E1 bude, krom údajů o 
výrobě elektřiny, uvedeno teplo 
vyrobené čistě jen z KVET. Ostatní 
teplo bude uvedeno ve výkaze ERÚ-
T1. Tento princip bude následně 
podrobně popsán i v souvisejícím 
výkladovém stanovisku ERÚ 
k vyhlášce. 

 

5. 
(jen HK) 

3. Připomínka k Příloze č. 1 

Požadujeme v Příloze č. 1 části 6. u výkazu ERÚ P4 doplnit „termín předložení“ následovně: 

Označení 
výkazu 

Název výkazu Vzor 
výkazu 

Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-P4 Výkaz držitele 
licence na 
distribuci plynu 
(vstupy do 
soustavy) 

Příloha č. 
9 

měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, 
pokud je odečet prováděn měsíčně, 

roční data do 31. ledna následujícího roku 

xlsx, (xls) 

 

Ke zvážení je také osvobození od povinnosti sestavovat a předkládat uvedené výkazy, pokud činnost není 
držitelem licence vykonávána ve statisticky významném rozsahu. 

Odůvodnění: 

Zejména u „malých“ odběratelů je odečet prováděn zpravidla jednou ročně. Měsíční odečty by znamenaly 
zvýšenou administrativní zátěž neodpovídající objemu a výtěžku z činnosti. Pokud by byl podnikatel nucen 
provádět vždy měsíční odečty, musel by náklady následně promítnout do ceny pro konečného spotřebitele. 

Vysvětleno, neakceptováno 
Data o spotřebách zákazníků budou 
provozovatelem distribuční soustavy 
odhadnuta, resp. vypočtena nebo 
expertně určena a to zejména v těch 
případech, kdy není z povahy způsobu 
měření spotřeby reálné získat data 
skutečně naměřená za příslušné 
období. Především se tak jedná 
o spotřeby kategorií Domácnost 
a Maloodběr. 
Metodika vykazování těchto dat 
(zejména výkaz ERU-P5) bude 
vypracována ve spolupráci s 
distributory a zároveň natolik obecně, 
aby nezavazovala provozovatele 
distribučních soustav měnit jejich 
způsob/princip bilancování a výpočtů 
soustavy, vzhledem k tomu, že se 
princip může mezi jednotlivými 
provozovateli mírně lišit. 
 

 6. 4. Připomínka k Příloze č. 2 ERÚ-E1: Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla a palivech a k Příloze Vysvětleno, neakceptováno 
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č. 15 ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění. 

Ve výkazu ERÚ-E1 požadujeme do bodu 3. paliva doplnit položku „spotřeba paliva na výrobu tepla ve 
výtopnách“. 

A dále ve výkazu ERÚ-T1 požadujeme do bodu 2.1. Paliva doplnit položku „spotřeba paliva na výrobu 
tepla ve výtopnách“. 

Odůvodnění:  

Položka spotřeba paliva na výrobu tepla se může skládat z části paliva KVET, které vykazující subjekt 
rozdělí mezi teplo a elektřinu, a dále z paliva použitého pro samostatnou výrobu tepla. Domníváme se, že 
z hlediska možného provádění analýz účinnosti je podstatné, aby byly tyto dvě spotřeby ve výkazech 
oddělené a bylo tak možné např. zjistit celkové množství paliva na výrobu tepla ve výtopnách (včetně 
struktury paliv) a v kombinované výrobě elektřiny a tepla, což podle našeho názoru současný výkaz 
neumožňuje. 

V případě držitelů licence pouze na 
výrobu elektřiny je tato položka 
irrelevantní, protože principiálně 
nepřichází v úvahu s ohledem na 
vydanou licenci. Pokud je společnost 
současným držitelem licence na 
výrobu tepla, budou tyto hodnoty 
uvedeny ve výkaze ERÚ-T1 
souhrnně. Na základě vyplněných dat 
od konkrétních držitelů licencí je pak 
možné celkové teplo přiřadit ke 
kombinované výrobě elektřiny a 
tepla, výtopnám atd. a příslušné 
položky jako je např. spotřeba paliva 
následně rozdělit. 
Současně platí, že kombinovanou 
výrobu elektřina a tepla je možné 
vyplnit pouze ve výkaze ERÚ-E1. Ve 
výkaze ERÚ-T1 jsou pak vyplněny 
všechny ostatní teplárenské výroby 
mimo KVET, tzn. údaje o výtopnách 
budou k dispozici z výkazu ERÚ-T1. 
Nejen z uvedeného důvodu je nutné 
zasílání výkazu ERÚ-T1 i od 
společností, které mají současně 
licenci na výrobu elektřiny a výrobu 
tepla, tak jak bylo více vysvětleno ve 
vypořádání připomínky č. 4. 
Vypořádání připomínky bylo 
dořešeno na společném jednání. Bude 
zachován navrhovaný systém 
vykazování. Ve výkaze ERÚ-E1 
bude, krom údajů o výrobě elektřiny, 
uvedeno teplo vyrobené čistě jen 
z KVET. Ostatní teplo bude uvedeno 
ve výkaze ERÚ-T1. Tento princip 
bude následně podrobně popsán i 
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v souvisejícím výkladovém 
stanovisku ERÚ k vyhlášce.  

 

7. 

5. Společná připomínka ke všem Přílohám č. 6 - 14 

Navrhujeme provést úpravu příloh dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Předpokládáme, že všechny hodnoty spalného tepla a výhřevnosti by měly být váženými průměry. Pro 
vyloučení pochybností navrhujeme doplnit komentář, že se pro případ předmětných výkazů předkládaných 
měsíčně u hodnoty spalného tepla a výhřevnosti jedná o průměrnou měsíční hodnotu. Obdobně u 
předmětných ročních výkazů doporučujeme doplnit komentář, že se jedná o průměrnou roční hodnotu. 

Akceptováno 
Do výkladového stanoviska 
k vyhlášce bude zavedena poznámka, 
že se jedná o průměrné hodnoty 
spalného tepla. 
 

 

8. 

6. Připomínka k Příloze č. 10 – Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného 
plynu) 

Nově je navrženo sledovat celkové množství distribuovaného plynu do CNG stanic podle jednotlivých 
krajů, což by si vyžádalo poměrně nákladnou úpravu v IT systému některých provozovatelů. 

Odůvodnění:  

V návaznosti na bilanční rovnici navrhujeme pro údaje celkového množství distribuovaného plynu 
domácnostem a maloodběratelům umožnit zpětnou korekci. Hodnota skutečného celkového množství 
distribuovaného plynu domácnostem a maloodběratelům je minimálně v prvním kvartálů kalendářního 
roku předmětem následné revize. 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se CNG stále 
rozvíjí a roste jeho spotřeba, začíná 
být důležité, abychom dokázali 
v jednotlivých krajích odlišit spotřebu 
plynu podle kategorií odběru 
konečným zákazníkům a plynu 
určeného na dopravu. 
Přes připomínky sdělené HK a SPČR 
v MPŘ a v rámci osobního jednání 
k vypořádání trvá ERÚ na vykazování 
údajů o CNG. Zástupci HK a SPČR 
souhlasí s tímto vypořádáním za 
podmínky, že bude ve výkladovém 
stanovisku doplněn význam 
jednotlivých položek, kdy údaje 
v jednotlivých měsících jsou spočteny 
nikoliv změřeny. 

 

9. 
(jen HK) 

7. Připomínka k Příloze č. 12 – Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu 
(technické údaje o soustavě) 

Navrhujeme provést úpravu přílohy dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění:  

U výkonů předávacích stanic se u jednoznačně technického údaje jakým je „maximální den“ a „maximální 
hodina“, požaduje uvádět přepočet na MWh, který v tomto případě zcela postrádá smysl. 

Akceptováno. 
Nově bude navrženo sledovat 
projektovaný výkon předávacích 
stanic v tis. m3/hod. a přepočet na 
MWh bude vypuštěn. 
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10. 

8. Připomínka k Příloze č. 13 – Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu 

Navrhujeme provést úpravu přílohy dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Nově je navrženo poskytovat údaje o ztrátách, navýšení skladovacích zásob, „ostatním množství plynu“, 
spalném teple a výhřevnosti. Údaj o geologických ztrátách je k dispozici pouze zpětně na roční bázi, 
žádáme proto vyškrtnutí příslušného pole v Příloze č. 13. Stejně tak žádáme vyškrtnutí pole výhřevnosti, 
protože provozovatelem zásobníku je měřeno pouze spalné teplo. U pole „ostatní množství plynu“ je třeba 
doplnit definici, jelikož není zřejmé, zda se jedná o vlastní spotřebu či jiný údaj. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
K vyčíslení ztrát či navýšení 
skladovacích zásob dochází v určitém 
měsíci. Provozovatel uvede 
v příslušném měsíci množství a 
v ostatních případech nechá políčka 
prázdná či uvede „0“. U pole „ostatní 
množství plynu“ je pole „specifikujte 
ostatní množství plynu“, kde může 
provozovatel zásobníku plynu uvést 
jiné množství plynu, než jsou ztráty či 
navýšení skladovacích zásob, které 
ovlivnilo množství uskladněného 
plynu. Podrobnější definice a popis 
budou uvedeny ve výkladovém 
stanovisku k vyhlášce.  
Údaj o výhřevnosti bude odstraněn. 
Na osobním jednání bylo vysvětleno. 
Vykazování uvedených položek 
funguje již v současnosti. Ve 
výkladovém stanovisku bude popsán 
význam jednotlivých položek. Údaje 
o ztrátách budou uvedeny např. ročně, 
pokud se nezjišťují častěji. 

 

11. 

9. Připomínka k Příloze č. 14 – Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu 

Navrhujeme provést úpravu přílohy dle níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění:  

Nově se navrhuje poskytování údajů o ztrátách, navýšení skladovacích zásob, „ostatním množství plynu“, 
spalném teple, výhřevnosti a nejvyšších dosažených hodnotách provozních zásob a denní těžby 
v porovnání s jejich technickými maximálními hodnotami. Stejně jako v Příloze č. 13 je třeba doplnit 
definici „ostatního množství plynu“ a vyškrtnout pole výhřevnosti, protože není měřena. 

Akceptováno částečně. 
U pole „ostatní množství plynu“ je 
pole „specifikujte ostatní množství 
plynu“, kde může provozovatel 
zásobníku plynu uvést jiné množství 
plynu, než jsou ztráty či navýšení 
skladovacích zásob, které ovlivnilo 
množství uskladněného plynu.  
Údaj o výhřevnosti bude odstraněn. 

HK a SPČR Doporučující připomínky  
 1. 1. Připomínka k Příloze č. 1 část 9 „Držitel licence na činnosti operátora trhu“ Akceptováno. 
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Doporučujeme v tabulce v řádku ERÚ-O2 sloupec „Termín předložení“ upravit takto: 

Označení 
výkazu 

Název výkazu Náležitosti 
výkazu 

Termín předložení Formát 
souboru 

ERÚ-O1 Měsíční výkaz 
vybraných 
podporovaných 
zdrojů energie 

Příloha č. 
16 

měsíční data do konce následujícího měsíce,  

roční data do 15. května následujícího roku 

xlsx, (xls) 

ERÚ-O2 Výkazy držitele 
licence na 
činnost 
operátora trhu 
za oblast 
plynárenství 

Příloha č. 
17 

měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,  

roční data do 15. května následujícího roku,  

měsíční data v průběhu topné sezóny do 15. 
dne následujícího měsíce, 

kontrolní hodinový odečet do 30. dubna 
následujícího roku 

xlsx, (xls) 

 

 

Odůvodnění: 

Výše uvedený text je nadbytečný, neboť termín pro předávání měsíčních dat v průběhu topné sezóny je 
shodný s termínem pro předávání měsíčních dat obecně. 

Text „měsíční data v průběhu topné 
sezóny do 15. dne následujícího 
měsíce“ bude vypuštěn.    

 

2. 

2. Připomínka k Příloze č. 2 ERÚ-E1: Měsíční výkaz o bilanci elektřiny a tepla a palivech 

Dáváme na zvážení, zda by se položka 7. „Bilance KVET“ neměla sestavovat zvlášť pro elektřinu 
z vysokoúčinné KVET a zvlášť pro ostatní elektřinu z KVET, respektive pro výrobny, které tyto podmínky 
nesplňují. Zda by tudíž neměla být doplněna identická tabulka pro vysokoúčinnou KVET. 

Odůvodnění:  

V současné podobě získaná data neumožňují vyhodnotit přínosy vysokoúčinné KVET, protože dojde 
k sečtení bilancí s výrobou elektřiny v režimu KVET, která ovšem nesplňuje podmínky pro uznání jako 
vysokoúčinná KVET dle směrnice 2012/27/EU. Tím dochází k vykazování problematických hodnot do 
institucí EU a současně není možné objektivně vyhodnotit přínos vysokoúčinné KVET v ČR z hlediska 
úspor primárního paliva.  

Vysvětleno, neakceptováno.  
Účinnost KVET je možné vypočítat 
na základě zaslaných dat z výkazu 
ERÚ-E1 a nezávisle na informacích 
od výrobce posoudit, zda se jedná či 
nejedná o vysokoúčinný KVET 
v souvislosti se zmiňovanou směrnicí. 
V návaznosti na zkušenosti se sběrem 
dat od vykazujících subjektů je 
vhodnější, aby byly všechny další 
navazující hodnoty (např. zmiňovaná 
účinnost aj.) počítány samostatně po 
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zaslání výkazu a nikoliv abychom 
byly vázáni na členění nebo hodnoty, 
které mnohdy nesprávně zvolí nebo 
vypočítá respondent.  
Obecně lze uvést, že smyslem všech 
výkazů v navrhované vyhlášce je 
sumarizovat informace a data o 
fyzickém provozu výroben a soustav 
v souladu se zmocněním uvedeném 
v energetickém zákoně, a to bez 
ohledu na různé podpory, účinnosti a 
až teprve následně interně analyzovat 
získaná data. 
Na osobním jednání bylo 
dovysvětleno. Zda je KVET 
vysokoúčinný či nikoliv nelze 
odvozovat pouze z celkové účinnosti. 
Tato problematika však přímo 
nesouvisí s vyhláškou, a proto bude 
dále řešeno separátně mezi HK a 
MPO. 

 
3.  

(jen 
SPČR) 

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

Požadavek uvádět přepočet na MWh u výkonů předávacích stanic u jednoznačně technického údaje jakým 
je „maximální den“ a „maximální hodina“ postrádá smysl. Doporučujeme proto odstranění příslušných 
sloupců. 

Akceptováno. 
Nově bude navrženo sledovat 
projektovaný výkon předávacích 
stanic v tis. m3/hod. a přepočet na 
MWh bude vypuštěn. 

MSP Doporučující připomínky 
 

1. 

K § 2 odst. 3 
Ustanovení § 2 má na základně zmocňovacího ustanovení v § 98a odst. 2 písm. m) stanovit „pravidla a 
termíny“ pro sestavování a předkládání výkazů. V souvislosti s připomínkou pod bodem 4 a bodem 5 písm. 
b) tohoto dokumentu navrhujeme nové znění odstavce 3:   
 
„(3) Držitel licence zasílá výkazy v termínech stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce prostřednictvím 
datové schránky nebo elektronicky. Identifikátor datové schránky a adresa elektronické pošty jsou uvedeny 
na internetových stránkách Úřadu. Pro předkládání výkazů může držitel licence využít elektronickou formu 

Vysvětleno 
Určení konkrétních adres vychází z 
praktických a několikaletých 
zkušeností s pravidelným sběrem 
výkazů. Ke sběru těchto 
„statistických“ výkazů je určena 
speciální datová schránka, odlišná od 
„běžné“ datové schránky úřadu, a 
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výkazů umístěnou na internetových stránkách Úřadu.“.  
 
Navrhovaná změna lépe odpovídá zmocňovacímu ustanovení dle § 98a odst. 2 písm. m) energetického 
zákona a též legislativně technických požadavkům stanoveným Legislativními pravidly vlády, zejména 
požadavkům na terminologii právního předpisu.   

speciální e-mailové adresy, 
považujeme za důležité a praktické 
uvést konkrétní elektronické adresy 
přímo pro každého držitele licence 
zvlášť u každé tabulky v příloze č. 1, 
neboť se domníváme, že jinak budou 
některé subjekty zasílat výkazy jinou 
cestou, což by výrazně ztížilo v tomto 
rozsahu výkazů jejich sběr a 
zpracování. 

 

2. 

K § 3 odst. 2 
V písmenech a) až j) doporučujeme slova „a předkládá Úřadu“ vypustit pro jejich nadbytečnost. V 
ustanovení § 2 návrhu vyhlášky jsou, mimo jiné, stanovena pravidla pro předkládání výkazů. Zde je 
uvedeno, že výkazy mají být předkládány Úřadu. Ustanovení § 3 upravuje „členění, náležitosti a rozsah 
výkazů“. Je proto nadbytečné v tomto ustanovení znovu opakovat, že výkazy mají být předkládány Úřadu. 

Akceptováno 

 

3. 

K § 3 odst. 2 písm. c)   
Z legislativně technického hlediska by bylo vhodnější rozdělení písmene c) do dvou písmen. Jde o jediné 
ustanovení, v němž jsou zahrnuty dva druhy licencí (pravděpodobně pouze z důvodu, že jsou uvedeny ve 
stejné příloze k návrhu vyhlášky). V důsledku toho se však nadbytečně opakuje návětí odstavce 2. 
Akceptováním této připomínky by se ustanovení stalo přehlednějším.   

Vysvětleno 
Nejedná se o dva druhy licence, 
v obou případech jde pouze o držitele 
licence na distribuci elektřiny 
(nicméně v prvním případě je to 
regionální DS, v druhém pak lokální 
DS). 

 

4. 

K § 3 odst. 3 
Upozorňujeme, že dle čl. 39 odst. 7 Legislativních pravidel vlády lze vyhláškou ukládat povinnosti pouze 
na základě výslovného zmocnění v zákoně a vyhláška může obsahovat pouze právní normy, kterými 
nejsou překračovány meze tohoto zmocnění. Ustanovení odstavce 3 stanovuje povinnost držitelům licence 
používat výkazy, které jsou umístěny na internetových stránkách Úřadu. Energetický zákon, k jehož 
provedení je vyhláška vydávána, přitom stanovuje povinnost používat výkazy stanovené vyhláškou. 
Předkladatel může vyhláškou stanovit, že elektronická forma výkazů je umístěna na příslušných 
internetových stránkách. Nelze však vyhláškou stanovit povinnost používat jiné výkazy než ty, které jsou 
uvedeny ve vyhlášce. Ustanovení odstavce 3 proto doporučujeme vypustit. Věcně je obsah tohoto 
ustanovení přesunut do nového znění § 2 odst. 3 (viz připomínka k tomuto paragrafu).   

Akceptováno  
Z § 3 bude vypuštěno a v § 2 bude 
formulováno ve smyslu připomínky, 
tedy že Úřad zveřejňuje elektronickou 
formu výkazů na svých internetových 
stránkách, nikoli jako povinnost pro 
subjekty. 

 
5. 

K příloze č. 1 
a) V úvodní větě návrhu vyhlášky je zavedena legislativní zkratka „Úřad“ pro Energetický regulační 
úřad. S odvoláním na čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v celém textu přílohy č. 1 

a) Akceptováno 
b) Vysvětleno 
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nahradit slova „Energetickému regulačnímu úřadu“ zavedenou legislativní zkratkou Úřad. Tato připomínka 
platí pouze v případě, že nebude akceptována následující připomínka pod písmenem b).  
b) V § 2 odst. 3 je stanoveno, že držitel licence sestavuje a předkládá výkazy způsobem a v termínech 
uvedených pro jednotlivé držitele licence v příloze č. 1 k návrhu vyhlášky. V příloze č. 1 proto není nutné 
u každého držitele licence znovu opakovat to, co je stanoveno v textu vyhlášky (viz obecné požadavky na 
tvorbu právních předpisů stanovené v Legislativních pravidlech vlády). Doporučujeme proto v celém textu 
přílohy č. 1 návrhu vyhlášky vypustit věty uvedené nad tabulkou u jednotlivých typů držitelů licencí pro 
jejich duplicitu s textem návrhu vyhlášky. Odkaz na identifikátor datové schránky a adresu elektronické 
pošty jsou obsaženy v návrhu nového znění § 2 odst. 3 návrhu vyhlášky (viz bod 1 tohoto dokumentu) a 
jsou navrženy tak, aby terminologicky odpovídaly právnímu řádu. Identifikátor datové schránky a adresa 
elektronické pošty by neměly být součástí textu právního předpisu.  
c) V bodu 2 není zřejmé, co znamenají zkratky „PS“ a „DS“ a jejich význam nelze dovodit ani v 
kontextu celého právního předpisu. Doporučujeme rozepsání zkratek jako je tomu např. v § 2 odst. 1 či 
bodu 3.1 přílohy č. 1 návrhu vyhlášky.  
d) V návaznosti na připomínku pod bodem 1 tohoto dokumentu doporučujeme poslední větu přílohy 
č. 1 vypustit pro nadbytečnost („Úřad zveřejňuje vzory výkazů způsobem umožňujícím dálkový přístup“). 

Rozumíme připomínce, přesto se 
domníváme, že je v tomto případě 
důležité opakovat v příloze č. 1 u 
každého jednotlivého držitele licence 
uvedený text, a to pro větší 
přehledností pro adresáty, které vždy 
bude zajímat jen určitá část vyhlášky 
(ta jejich) a „nic víc číst nebudou“. 
Určení konkrétních adres vychází z 
praktických a několikaletých 
zkušeností s pravidelným sběrem 
výkazů. Ke sběru těchto 
„statistických“ výkazů je určena 
speciální datová schránka, odlišná od 
„běžné“ datové schránky úřadu, a 
speciální e-mailové adresy, 
považujeme za důležité a praktické 
uvést konkrétní elektronické adresy 
přímo pro každého držitele licence 
zvlášť u každé tabulky v příloze č. 1, 
neboť se domníváme, že jinak budou 
některé subjekty zasílat výkazy jinou 
cestou, což by výrazně ztížilo v tomto 
rozsahu výkazů jejich sběr a 
zpracování. 
c) Akceptováno 
Nadto budou uvedené zkratky 
vysvětleny v metodice, kterou úřad 
plánuje v sestavování výkazů vydat. 
d) Akceptováno 

 
6. 

K přílohám č. 2 až 16 
Název příloh doporučujeme dát do souladu s čl. 35 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
 

MZE Doporučující připomínka 
 1. Doporučujeme se v předkládaném materiálu zabývat otázkou efektivity předkládaných výkazů (tj. jejich 

četností, složitostí a datovým obsahem) ve vztahu k jejich dalšímu využití v rámci vyhodnocení ERÚ pro 
Vysvětleno 
Údaje získané na základě výkazů 
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zprávy či podklady jiným subjektům. k předmětné vyhlášce slouží pro 

vytváření čtvrtletních a ročních zpráv 
o provozu soustav v energetických 
odvětvích podle ustanovení § 17, 
odst. 7, písm. m) energetického 
zákona. Většina výkazů je tvořena 
tak, aby pokrývaly požadavky nejen 
Energetického regulačního úřadu, ale 
i dalších státních orgánů. Zároveň 
jsou údaje poskytovány dalším 
institucím jako je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
životního prostředí, Český statistický 
úřad, Operátor trhu a další, tzn., že 
sbíraná data jsou dále využívána 
celou řadou odborných institucí. 
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