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IV. 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

1.2 Definice problému 

Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 nově stanovila 
Úřadu povinnost podle § 17 odst. 7 písm. m) zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávu o provozu 
soustav v energetických odvětvích. Před novelou zákona se tato povinnost týkala pouze 
oblasti elektroenergetiky a plynárenství, jednalo se o vydávání roční a měsíční zprávy 
o provozu elektrizační a plynárenské soustavy. Novelou zákona bylo vytvořeno nové 
zmocnění v § 98a odst. 2 písm. m), podle kterého má Úřad stanovit 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. 

Na základě těchto dvou zásadních změn vytvořil Úřad novou vyhlášku o sestavování výkazů 
pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době dochází ke sběru statistických dat, která slouží pro vytvoření zpráv 
o provozu soustav na základě „zažité a historické praxe“ z minulosti bez jakékoliv legislativní 
opory. Tento stav je nevyhovující a neposkytuje Úřadu žádnou oporu pro zajištění svých 
povinností. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Jedná se o 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. 

Pro drtivou většinu držitelů licencí se zavedením vyhlášky nezmění současný stav, kdy 
zasílají Úřadu výkazy na základě „dobrovolnosti“ a zažité historické praxe. Novou skupinou, 
která bude dotčena vyhláškou, jsou držitelé licence na výrobu tepelné energie, kteří budou 
zasílat čtvrtletní výkaz za svou společnost. V tomto případě se jedná se přibližně o 360 
subjektů. Další novou skupinou budou provozovatelé lokálních distribučních soustav 
v plynárenství, kterým přibyde povinnost měsíčně vykazovat některé údaje, nicméně se 
nebude jednat o tak zásadní změnu jako v oblasti teplárenství.  
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1.5 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je získat podklady pro splnění povinnosti podle § 17 odst. 7 písm. 
m) energetického zákona, tj. povinnosti Úřadu zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávu o provozu 
soustav v energetických odvětvích. Data (podklady) pro uvedené zprávy o provozu soustav 
nelze jiným způsobem získat. 

Získané podklady budou rovněž poskytovány například Ministerstvu průmyslu a obchodu, 
Českému statistickému úřadu, Ministerstvu zahraničních věcí, krajským úřadům a dalším 
institucím, pro které údaje představují významný zdroj dat pro další analýzy, případně je 
využívají pro doplnění svých povinností. Jedná se například o vykazování vůči evropským 
institucím jako je Eurostat či mezinárodní agentura IEA. 

Získaná data, která budou mít nově náležitou legislativní oporu, lze oficiálně využít i pro výše 
uvedené potřeby ostatních statistických orgánů, což do budoucna umožní eliminovat a snížit 
administrativní zátěž vykazujících subjektů. Obdobným způsobem jsou již v současné době 
využívána data o tzv. nepalivových obnovitelných zdrojích energie, kterými jsou malé vodní 
elektrárny, větrné a fotovoltaické elektrárny. Statistiku uvedených zdrojů Úřad již od 1. ledna 
2014 přebírá od Operátora trhu, a. s., čímž se výrazně snížila administrativní zátěž dotčených 
držitelů licence.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Předkládaná vyhláška o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav 
v energetických odvětvích je prováděcím právním předpisem energetického zákona, který 
stanovuje pravidla pro sestavování a předkládání energetických statistických výkazů 
související s provozem soustav v energetických odvětvích. Pokud by navržená vyhláška 
nebyla vydána, hrozilo by riziko, že Úřad nebude schopen plnit povinnosti stanovené 
energetickým zákonem, tj. vydávat zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích 
a nebude schopen poskytovat statistická data státním i nestátním institucím. 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Popis variant řešení 

2.1.1 Varianta I. – pokračování bez vyhlášky 
Varianta bez vydání navrhované vyhlášky by znamenala získávat data na základě 
dobrovolnosti, případně individuálním vyžádáním na základě § 15a energetického zákona, 
což je z důvodu pravidelného sběru statistických dat zcela nevyhovující a zdlouhavé. 
Ohroženo by tak bylo i včasné vydávání roční a čtvrtletní zprávy o provozu soustav 
v energetických odvětvích. 

Pokud nebude Úřad získávat požadovaná data, bude ohrožena povinnost vydávání příslušných 
zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, případně se zvýší jejich nepřesnost 
a prodlouží se termín jejich vydání v důsledku neúplných podkladů. 
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2.1.2 Varianta II. – vydání nové vyhlášky 
Tato varianta představuje systematický, účelný a efektivní sběr statistických výkazů s cílem 
získání dat pro vydávání zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, které je Úřad 
povinen zveřejňovat na základě § 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona. 

V případě, že některé subjekty nebudou výkazy zasílat, což je v současné době běžný a častý 
jev, bude legislativní pravomoc Úřadu sjednat nápravu a zajistit potřebné podklady. 
Neposkytnutí podkladů je podle energetického zákona kvalifikováno podle § 91 odst. 1 písm. 
c) jako správní delikt s možností udělení sankce.  

Zároveň pro jednotlivé držitele licence budou jednoznačně legislativně uvedeny povinnosti 
vůči Úřadu v oblasti zasílání statistických dat včetně jednotlivých formulářů výkazů, což řada 
subjektů ocení, neboť to významně zpřehlední situaci, která je dlouhodobě legislativně 
neřešena. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Varianta I. 

V souvislosti s novelou energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. a rozšířením 
povinnosti Úřadu vydávat zprávy o provozu soustav v energetických odvětvích, což znamená 
rozšíření oproti současnému stavu o oblast teplárenství a částečně plynárenství, je výhledově 
počítáno s posílením daného útvaru Úřadu o jednoho pracovníka, který bude tuto oblast 
zastřešovat (v rámci stávajících celkových personálních limitů Úřadu). 

Tato varianta nebude mít žádné pozitivní dopady a přínosy na fungování Úřadu potažmo 
statistické sledování. Zasílání podkladů a výkazů by probíhalo na bázi dobrovolnosti, což je 
pro státní správu z důvodu získávání strategických dat o energetice legislativně nevyhovující 
stav. 

 

Varianta II. 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 
Úřadu, ve smyslu zavádění nových systémů pro sběr a vyhodnocování dat.  

Jak již bylo uvedeno výše, obě varianty předpokládají posílení daného útvaru Úřadu 
o jednoho pracovníka (v rámci stávajících celkových personálních limitů Úřadu), který bude 
zastřešovat oblast teplárenství a částečně plynárenství. 

Tato varianta představuje přínosy ve smyslu zavedení transparentní povinnosti pro jednotlivé 
subjekty ohledně zasílání statistických dat, které budou v souladu s ustanoveními 
energetického zákona dále využity pro vytvoření čtvrtletních a ročních zpráv o provozu 
soustav v energetických odvětvích. Tyto zprávy jsou následně dále využívány státními 
i nestátními institucemi jako jsou například Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český 
statistický úřad, Ministerstvo zahraničních věcí, Operátor trhu, krajské úřady a další instituce. 
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4. Návrh řešení 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Úřad upřednostňuje postup podle varianty II., tedy vydání nové vyhlášky, která by 
odpovídajícím způsobem zavedla jasná pravidla, pro zasílání údajů nezbytných pro 
zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. Po novele energetického 
zákona č. 131/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016, je tato možnost legislativně zakotvena.  
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  
Ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci regulace je Energetický 
regulační úřad, který současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných pravidel. 
U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní implementace. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Efektivita navržené právní úpravy bude průběžně sledována pracovníky Úřadu. Vyhodnocení 
účinnosti právního předpisu bude možné podle odhadu předkladatele za 16 měsíců od nabytí 
účinnosti navrhované vyhlášky a bude provedeno za spolupráce s dotčenými subjekty. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
V průběhu procesu přípravy vyhlášky Úřad vzájemně komunikoval její podobu se zástupci 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, Operátora trhu, dále 
s Hospodářskou komorou,  Teplárenským sdružením a řadou dalších institucí. Na základě 
uvedeného nepředpokládáme zásadní připomínky v průběhu konzultačního procesu či 
připomínkového řízení. 

Snahou Úřadu bylo konzultovat přípravu vyhlášky včas a směřovat její vydání ještě před 
konec roku 2016. Důvodem je to, aby společnosti měly dostatečný časový prostor se na nové 
vykazování včas připravit a případné nejasnosti bylo možné s Úřadem ještě v předstihu 
konzultovat. Energetický regulační úřad předložil návrh vyhlášky do konzultačního procesu, 
do kterého se kdokoli může zapojit prostřednictvím internetových stránek Úřadu 
(www.eru.cz). Konzultační proces probíhal od 31. srpna 2016 do 21. září 2016 zároveň 
s meziresortním připomínkovým řízením. V rámci konzultačního procesu Úřad obdržel 
připomínky zejména věcného charakteru k výkazům, jejich rozsahu, doplnění poznámek, 
metodiky atd., a to od celkem 6 subjektů působících v energetických odvětvích. Připomínky 
byly s těmito subjekty vypořádány a podle povahy zohledněny a zapracovány do návrhu 
vyhlášky. Vzhledem k předcházejícím konzultacím a komunikaci s dotčenými subjekty, 
kterých se vykazování týká, jakož i stávající praxi, kdy vykazování z velké části již probíhá, 
Úřad ani nepředpokládal zásadní nebo nepřekonatelné připomínky a rozpory v rámci 
konzultačního procesu ani meziresortního připomínkového řízení, což se potvrdilo. 

Mimo standartní veřejný konzultační proces je záměrem Úřadu upozornit všechny dotčené 
subjekty na seminářích a konferencích na novou legislativní normu týkající se vykazování. 
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Současně Úřad plánuje před získáním prvních dat podle předmětné vyhlášky rozeslat 
dotčeným společnostem dopis, který je na nové povinnosti přehledně upozorní. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Jméno a příjmení  Ing. Jan Šefránek, Ph.D. 
Energetický regulační úřad/Odbor statistický a bezpečnosti dodávek/Oddělení statistiky 
a sledování kvality 
tel.    255 715 517  
e-mail:    jan.sefranek@eru.cz  
 

Jméno a příjmení  JUDr. Antonín Špiruda, Ph.D.  
Energetický regulační úřad/Oddělení legislativně právní 
tel.    564 578 637 
e-mail:    antonin.spiruda@eru.cz 
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