
III.

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb.,
o regulačním výkaznictví

1. Obecná část

1.1. Zhodnocení platného právního stavu

Na základě § 98a odst. 2 písm. e) 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 pozdějších předpisů, vydal Energetický regulační úřad v roce 2015 vyhlášku
č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví. Vyhláška upravuje náležitosti a členění
regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla
pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím
předpisem pro § 20 energetického zákona. Z údajů zasílaných regulovanými subjekty podle
této vyhlášky poté vychází Energetický regulační úřad při regulaci ceny související služby
v elektroenergetice a související služby v plynárenství.

1.2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Dne 1. ledna 2016 nabyly účinnost novely právních předpisů upravujících účetnictví. Jedná se
o novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 221/2015 Sb. a novelu vyhlášky
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví, vyhláškou č. 250/2015 Sb. Tyto novely změnily jak směrnou účtovou
osnovu, tak i uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty. Podle těchto novel tedy
již od 1. ledna 2016 účtují subjekty, které podléhají cenové regulaci ze strany Energetického
regulačního úřadu. Směrná účtová osnova i výkaz zisku a ztráty je podkladem pro tvorbu
regulačních výkazů, především regulačních výkazů hospodářského výsledku, nákladů nebo
aktiv. Aby bylo i nadále zajištěno jasné, srozumitelné a transparentní vykazování vycházející
z účetních výkazů, navrhuje Energetický regulační úřad novelizovat vyhlášku č.262/2015
Sb., o regulačním výkaznictví a upravit regulační výkazy tak, aby korespondovaly
s upravenými účetními výkazy.

1.3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je
vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním
výkaznictví, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. e) energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je Energetický regulační úřad oprávněn stanovit
vyhláškou náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby
pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich
předkládání.

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s prováděným
ustanovením § 20 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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Návrh vyhlášky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní
trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě
pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 a nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách
přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005.

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh
vyhlášky není v rozporu s žádným dalším předpisem evropského práva upravujícím podnikání
na úseku elektroenergetiky a plynárenství a fungování jednotného vnitřního trhu s elektřinou
a plynem.

1.4. 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 novely vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického
regulačního úřadu ani na ostatní veřejné rozpočty. Novela rovněž nepředpokládá sociální
dopady nebo dopad na životní prostředí.

Návrh novely vyhlášky nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České
republice, které primárně upravuje energetický zákon a na úrovni podzákonného právního
předpisu bylo v základech nastaveno stávající vyhláškou č. 262/2015 Sb. Novela má naopak
pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v tom, že regulační výkazy budou plně
korespondovat s výkazem zisku a ztráty a regulované subjekty budou moci regulační výkazy
hospodářských výsledků sestavovat na základě údajů z účetnictví bez nutnosti jakýchkoliv
úprav.

1.5. 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. 10 1/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů.

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

Ani existující právní úprava ani navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení,
není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace.

1.7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky
relevantní.

1.8. Zhodnocení korupčních rizik (CIA)

Návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst.
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2. Zvláštní část

K čl. I

K bodu 1 a 2

Vzhledem ke své velikosti nemusí lokální distribuční soustavy v elektroenergetice vykazovat
o své činnosti tolik údajů jako regionální distribuční soustavy. Tato ustanovení odkazují
na část přílohy I, kde jsou konkrétně specifikovány požadavky na rozsah předkládaných
výkazů.

K bodu 3

Ustanovení zpresnuje, které výkazy jsou požadovány od (I.) provozovatelů regionálních
distribučních soustav v elektroenergetice, (II.) provozovatelů lokálních distribučních soustav
v elektroenergetice, kteří požádali Energetický regulační úřad o odlišné stanovení povolených
výnosů a proměnných nákladů, a od (III.) provozovatelů lokálních distribučních soustav
v elektroenergetice, kteří nepožádali Energetický regulační úřad o odlišné stanovení
povolených výnosů a proměnných nákladů.

K bodům 4 a 9

Energetický regulační úřad již nepožaduje předkládání výkazu, ve kterém držitel licence
na obchod s elektřinou, který je povinně vykupující, vykazoval údaje související s množstvím
elektřiny, které bylo osvobozené od daně z elektřiny. Tím reaguje na novelu zákona
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, která zrušila osvobození "ekologicky šetrné
elektřiny" od daně z elektřiny. Tato ustanovení tento výkaz ve vyhlášce ruší.

K bodu 5

Z důvodu upřesnění vykazující povinnosti pro provozovatele lokálních distribučních soustav
v energetice došlo ke vzniku tří nových výkazů pro tyto provozovatele, které jsou
zjednodušením již existujících výkazů pro regionální distribuční společnosti.

Dále se tímto ustanovením uvádějí do souladu regulační výkazy hospodářského výsledku
pro držitele licence na distribuci elektřiny s účetními výkazy. Úpravy těchto výkazů reagují
především na změnu směrné účtové osnovy a změnu struktury výkazu zisku a ztráty, které
vzešly z novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví.

Energetický regulační úřad dále navrhuje provést drobné změny již existujících regulačních
výkazů, a to v důsledku další nepotřebnosti některých vykazovaných dat či v důsledku změn
v cenových rozhodnutích.

K bodům 6 a 8

Energetický regulační úřad dále navrhuje provést drobné změny již existujících regulačních
výkazů, a to v důsledku další nepotřebnosti některých vykazovaných dat.
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K bodům 7, 10, 11, 13 a 16

Těmito ustanoveními se uvádějí do souladu regulační výkazy hospodářského výsledku
pro držitele licence na přenos elektřiny, obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím,
činnosti operátora trhu, distribuci plynu a uskladňování plynu s účtními výkazy. Úpravy
těchto výkazů reagují především na změnu směrné účtové osnovy a změnu struktury výkazu
zisku a ztráty, které vzešly z novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví.

K bodu 12

Tímto ustanovením rozšiřuje Energetický regulační úřad regulační výkazy pro operátora trhu
o dvě položky nutné pro jeho činnost. Jedná se informaci o počtu subjektů, kteří mají
povinnost hradit cenu za evidenci a poskytování údajů v souvislosti s nařízením Evropského
parlamentu a Rady 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
a o množství peněžních prostředků, které souvisí s podporou obnovitelných zdrojů energie
a které operátor trhu odvedl zpět do státního rozpočtu.

K bodu 14

Tímto ustanovením Energetický regulační úřad navrhuje odstranit část regulačního výkazu,
která byla v minulosti určená pro vykazování údajů o zásobnících plynu, které dříve
přepravce plynu provozoval. Vzhledem k tomu, že zásobníky plynu již neprovozuje, je tato
část výkazu nadbytečná.

K bodu 15

Tímto ustanovením se uvádí do souladu regulační výkaz hospodářského výsledku pro držitele
licence na přepravu plynu s účetními výkazy. Úpravy tohoto výkazu reagují především
na změnu směrné účtové osnovy a změnu struktury výkazu zisku a ztráty, které vzešly
z novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví.

Tímto ustanovením Energetický regulační úřad navrhuje odstranit část regulačního výkazu
s označení 23-1 a), která byla v minulosti určená pro vykazování údajů o zásobnících plynu,
které dříve přepravce plynu provozoval. Vzhledem k tomu, že zásobníky plynu již
neprovozuje, je tato část výkazu nadbytečná.

K čl. II

Stanovení účinnosti vyhlášky dnem 1. 3. 2017, neboť zpravidla v měsíci březnu již
regulované subjekty začínají zpracovávat regulační výkazy.
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