
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny 
Vitáskové, dne 2. prosince 2016 pod č. j. 11794-2/2016-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 3. ledna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 
MD 334/2016-510-LV/2 Bez připomínek 
MF MF-43175/2016/1903-4 Bez připomínek 
MMR 49965/2016-31 Bez připomínek 
MPO MPO 66880/16/32100/01000 Připomínky 
MZE 70738/2016-MZE-12153 Bez připomínek 
MZV 124057/2016-OPL Bez připomínek 
MŽP 84542/ENV/16 Připomínky 
ÚVČR – KOM  sine-KOM Připomínky 
ÚVČR – VÚV  22500/2016-OPR Bez připomínek 
ÚVČR – RVV  22499/2016-OMP Bez připomínek 
MV MV-160294/LG-2016 Bez připomínek 
MŠMT MSMT - 37351/2016 Bez připomínek 
MK MK-S 15828/2016 OLP Bez připomínek 
MZD 69463/2016 Bez připomínek 
MPSV MPSV-2016/262146 - 51 Bez připomínek 
MO MO-1290/2016-1322 Bez připomínek 
MSP MSP-841/2016-LO-SP Bez připomínek 
HKČR sine Bez připomínek 
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MPO Zásadní připomínky 
 

1. 

K Výkazu 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv – požadujeme vypustit podrobné členění kategorie společný 
majetek (řádky 22 až 26) i ve sloupcích b, c, d, e, f. 

Zdůvodnění 
Majetek do této úrovně detailu není pro ostatní regulační výkaznictví sledován. Tato část regulačního výkazu 
pro skutečné hodnoty je zpracovávána z dat, která jsou evidována pouze v modulu AM (Asset Management) 
Evidence majetku IS SAP R/3. Takovéto detailní vykazování obnáší vysokou časovou náročnost na 
zpracování velkého množství dat při nízké vypovídací hodnotě vykazovaných dat pro regulaci. Již v minulosti 
byla tato data vypuštěna z výkazu 13-A pro plánované hodnoty (sloupce h, i, j, k, l, m, n, o). 

Částečně akceptováno 
Z výkazu je odstraněn řádek č. 23 „Zařízení 
a inventář“. Ostatní členění společného 
majetku zůstane zachováno. Jedná se pouze 
o základní členění, které je nezbytné pro 
následnou kontrolu. 
 

 

2. 

K Výkazu 13-I a): Výkaz investičních výdajů - požadujeme vypustit řádek číslo 2: z toho: na posílení 
přeshraničních profilů (horizontální síť). 

Zdůvodnění 
Tento ukazatel není v praxi již více než 5 let vykazován z důvodu obtížného vyčlenění jednotlivých 
investičních celků dle metodiky výkazu. Informace o konkrétních investičních akcích souvisejících 
s mezinárodním propojením jsou ze strany provozovatele přenosové soustavy každoročně poskytovány 
Energetickému regulačnímu úřadu v rámci vyúčtování Fondu rozvoje soustavy. 

Akceptováno. 

MPO Připomínky 
 

1. 

K Příloze č. 1, odst. 2 písm. a) – doporučujeme na konec textu písmene a) doplnit slovo „nebo“. 

Zdůvodnění 
Formulační zpřesnění, všechny tři způsoby zaslání regulačních výkazů podle odst. 2 jsou rovnocenné. 

Neakceptováno-vysvětleno. 

Uvedené znění je v souladu s čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády: 

„(1) Varianty se vyjadřují spojkami „nebo“ 
a „anebo“. Při více možnostech 
vyjádřených v pododstavcích nebo bodech 
se spojka „nebo“, před níž se píše čárka, 
klade mezi poslední dvě možnosti. Jde-li 
však o výčet možností, který není vyjádřen 
v pododstavcích nebo bodech, čárka se před 
spojku „nebo“ nepíše.“ 
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2. 

K Výkazu 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv – doporučujeme upravit znění vysvětlivek pod Výkazem 13-A 
následujícím způsobem: 

Vysvětlivky: 

1) Ve sloupcích b, c je společný majetek rozdělen na jednotlivé činnosti a technologie podle zůstatkové 
hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 

2) Ve sloupcích d, e, f, h, i, j, l, m, n je společný majetek rozdělen na jednotlivé činnosti a technologie 
podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku k 31.12. 

Zdůvodnění 
Text nekoresponduje se vzorci ve výkazu. Pro vykazovaný rok 2015 byla zavedena nová struktura výkazu 13-
A. Ve sloupci b - Pořizovací hodnota aktiv k 31. 12. resp. sloupci c - Zůstatková hodnota aktiv k 1. 1. je 
nastaven jiný princip klíčování poměru podílu společného majetku. Proto doporučujeme tuto změnu 
promítnout do tabulkové části vyhlášky a dále zpřesnit i v její textové části. 

Akceptováno. 
Vysvětlivky pod výkazem znějí: 
„Společný majetek je ve sloupci „b“ 
rozdělen na jednotlivé činnosti a 
technologie podle pořizovací hodnoty přímo 
přiřaditelného majetku. 
 
Společný majetek je ve sloupci „c“ rozdělen 
na jednotlivé činnosti a technologie podle 
zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného 
majetku k 1. 1.  
 
Společný majetek je ve sloupcích „d“, „e“, 
„f“, „h“, „i“, „j“, „l“, „m“ a „n“ rozdělen na 
jednotlivé činnosti a technologie podle 
zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného 
majetku k 31. 12.“ 

 

3. 

K Výkazu 22-L: Výkaz změn energetických zařízení - doporučujeme u pojmu „Přenosová kapacita“ na řádku 
13 doplnit nový odkaz a pod tabulku umístit výklad k tomuto odkazu s přesnou definicí jak se určí kapacita 
distribuční soustavy v MW nebo celý řádek 13 zcela vypustit. 

Zdůvodnění 
Žádný dokument nedefinuje způsob stanovení výše zmíněné přenosové kapacity distribuční soustavy, která je 
uvedena v licenci. V současné době tuto položku jednotliví distributoři chápou zcela odlišně, jak vyplývá z 
následující tabulky: 

 
Distribuční společnost Přenosová kapacita (MW) Počet regulačních stanic 

RWE GasNet 85 064.000 3 712 
Quantum 39 094.755 0 

E. ON Distribuce 2 000.000 340 
Pražská Plynárenská distribuce 7 970.000 247 

 

Neakceptováno – vysvětleno. 
Jedná se o technickou kapacitu distribuční 
soustavy, tedy o to, kolik je daná soustava 
schopna přenést. Rozdíl mezi technickou 
kapacitou a souhrnem všech smluvně 
zajišťovaných kapacit v dané distribuční 
soustavě je kapacita volná.  
 
Pojem "přenosová kapacita" není definován 
v energetickém zákoně a ani ve vyhlášce 
č. 8/2016 Sb. Definování tohoto pojmu 
v předkládané vyhlášce, natož v příloze této 
vyhlášky, která se primárně netýká 
udělování licencí, by bylo nesystematické. 

 4. K novelizačnímu bodu 5 – doporučujeme na konci novelizačního bodu doplnit tečku. Akceptováno. 

 

5. 
K novelizačním bodům 6 až 8 – vzhledem k tomu, že tyto novelizační body upravují jednotlivé výkazy 
v příloze č. 6, doporučujeme provést úpravy (znění jednotlivých výkazů) v jednom novelizačním bodě. 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést také u novelizačních bodů 11 a 12 a dále 14 a 15. 

Neakceptováno–vysvětleno. 

Mezi jednotlivými výkazy, které se mění 
v bodech 6 až 8 jsou výkazy, jejichž znění 
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se nemění. 

Pokud by byly výkazy měněny v jediném 
novelizačním bodě, bylo by nutné 
specifikovat, u kterých výkazů dochází ke 
změně nebo novelizovat všechny výkazy 
(i ty, u nichž nedochází ke změnám), což by 
bylo velmi nepřehledné. 
Navrhované znění odpovídá čl. 55 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, že každou 
jednotlivou změnu ustanovení právního 
předpisu je třeba uvést v samostatném bodu 
novely. 
Obdobně u novelizačních bodů 11 a 12 a 
bodů 14 a 15. 

ÚV ČR - KOM Připomínka 
 

1. 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 
č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Ve zvláštní části odůvodnění předkladatel jako podnět ke zpracování novely vyhlášky zmiňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií. Dotčené nařízení však chybí ve výčtu předpisů EU, s nimiž má být návrh 
v souladu, v obecné části odůvodnění. Považujeme za vhodné do výčtu doplnit rovněž nařízení č. 1227/2011. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu vyhlášky se v širším kontextu dotýkají tyto předpisy EU: 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných 
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, 

• nařízení 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, 

• nařízení 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 

Akceptováno. 
V souladu s doporučením bylo do výčtu 
předpisů EU v obecné části odůvodnění 
doplněno nařízení č. 1227/2011. 
Dotčená část odůvodnění nyní zní: 
„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 , se směrnicí 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, 
s 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 a s nařízením 
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• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě 

a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

V rámci posuzování slučitelnosti s právem EU nevznášíme připomínky. 

 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 
o integritě a transparentnosti 
velkoobchodního trhu s energií. 
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.“ 

MŽP Připomínka 
 

1. 

Doporučujeme vkládat všechny části materiálu do systému eKLEP v otevřeném formátu, který umožňuje do 
dokumentu zasahovat prostřednictvím revizí, poznámek a komentářů, neboť to připomínkovým místům 
významně usnadňuje práci s materiálem. Naopak uzamčený formát PDF není k tomuto účelu způsobilý.  

 
Viz např. příručka „Jak správně a kvalitně zpracovat materiál pro jednání vlády“ k systému ODOK: 

 
„Jednotlivé části materiálu včetně průvodních dopisů a připomínek se do elektronické knihovny eKLEP 
vkládají v editovatelné podobě (*.doc, *.rtf, *.xls, *.txt), aby s dokumenty bylo možné dále pracovat. 
Dokumenty v needitovatelném formátu PDF nebo PDF/A (*.pdf) nejsou k dalšímu zpracování vhodné.“ 
 

Akceptováno. 
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