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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace – RIA 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 
Zpracovatel: 
Energetický regulační úřad 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. 3. 2017 

Implementace práva EU: Ne 
2. Cíl návrhu vyhlášky 
Cílem návrhu novely vyhlášky o regulačním výkaznictví je zejména sladit vykazovací povinnost 
jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy, a to zákonem o účetnictví 
a prováděcí vyhláškou, 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. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
Návrh novely vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického 
regulačního úřadu ani na ostatní veřejné rozpočty. 

3.2. Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
 

3.3. Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 
Návrh novely vyhlášky nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v energetice 
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 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. 

3.4. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 
 

3.5. Sociální dopady: Ne 
 

3.6. Dopady na spotřebitele: Ne 
 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 
 

3.8. Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
 

3.9. Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
 

3.10. Korupční rizika: Ne 
 

3.11. Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví. 

1.2. Identifikace problému 
Dne 1. ledna 2016 nabyly účinnosti 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. 

Tuto novelizaci dále hodlá Energetický regulační úřad využít ke zpřesnění vykazovací 
povinnosti pro provozovatele lokálních distribučních soustav v elektroenergetice, od kterých 
Energetický regulační úřad nevyžaduje údaje v takovém rozsahu, ve kterém je požaduje 
po provozovatelích regionálních distribučních soustav. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
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 a § 9 odst. 1 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. 

1.4. Identifikace dotčených skupin 
Skupinou dotčenou navrhovanou právní úpravou jsou fyzické a právnické osoby, které jsou 
držiteli licence udělené rozhodnutím Úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických 
odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přenos 
elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, obchod s elektřinou, 
uskladňování plynu a činnosti operátora trhu, na které právní úprava dopadá zejména 
z pohledu regulace jejich podnikání. 
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1.5. Popis cílového stavu 
Cílem návrhu novely vyhlášky o regulačním výkaznictví je zejména sladit vykazovací 
povinnost jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy, a to zákonem 
o účetnictví a prováděcí vyhláškou, 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. Regulační výkazy budou i nadále 
plně korespondovat s výkazem zisku a ztráty a regulované subjekty budou moci regulační 
výkazy hospodářských výsledků sestavovat na základě údajů z účetnictví bez nutnosti úprav. 

1.6. Zhodnocení rizika nečinnosti  
Vyhláška o regulačním výkaznictví je prováděcím právním předpisem energetického zákona. 
Pokud by novela vyhlášky nebyla vydána, hrozilo by riziko, že vykazování podle stávajícího 
prováděcího právního předpisu nebude jasné, srozumitelné a transparentní a tím by mohlo být 
příčinou vzniku možných budoucích sporů. 

2. Návrh variant řešení 

2.1. Novelizace vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví 

Varianta I. – rezignace na novelizaci vyhlášky 
Energetický zákon ukládá určeným držitelům licence povinnost sestavovat regulační výkazy 
a předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu pro účely cenové regulace v energetických 
odvětvích. Právní úprava náležitostí a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů 
je ponechána prováděcímu právnímu předpisu, nyní je úprava obsažena ve vyhlášce 
č. 262/2015 Sb. Po změně předpisů upravujících oblast účetnictví pro podnikatele nebudou 
regulační výkazy korespondovat s výkazem zisku a ztráty.  

Varianta II. - příprava nové vyhlášky 
Navržená úprava vyhlášky umožní uvést do souladu regulační výkazy a předpisy upravující 
účetnictví. 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 úprav. 

2.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 
Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 
Varianta I. však nepřináší proti stávající situaci ani žádné přínosy a situace pro vykazovací 
povinnost jednotlivých regulovaných subjektů by byla nepřehledná. Vzhledem k uvedené 
změně účetních předpisů, na které je regulační výkaznictví navázáno, by ponechání vyhlášky 
v původním stavu způsobilo nejasné, méně srozumitelné a méně transparentní vykazování, 
což by způsobovalo komplikace jak regulovaným subjektům, tak Energetickému regulačnímu 
úřadu. 
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Varianta II. 
Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 
Vykazovací povinnost pro regulované subjekty byla nastavena již vyhláškou č. 262/2015 Sb. 
Tato varianta dává stav do souladu s ostatními souvisejícími právními předpisy. Tato varianta 
zajistí Energetickému regulačnímu úřadu postupovat při regulaci cen v souladu se zákonem, 
tedy transparentním a předvídatelným způsobem. Novelizací vyhlášky tedy bude nadále 
zajištěn jednoznačný výklad regulačních výkazů a regulovaným subjektům usnadní 
sestavování regulačních výkazů, neboť pro ně bude možné vycházet přímo z jejich účetnictví, 
z výkazu zisků a ztrát. 

2.3. Návrh řešení 
Jako návrh řešení byla vybrána varianta II., zajišťující přizpůsobení obsahu vyhlášky 
č. 262/2015 Sb. stávající právní úpravě upravující oblast účetnictví - zákonu č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

3. Konzultační proces 

Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o technickou novelu, kterou se uvádí regulační 
výkaznictví do souladu s účetními právními předpisy, a jejíž účinnost je plánovaná již 
na začátek března roku 2017, byl veřejný konzultační proces s dotčenými subjekty zahájen 
ve stejný den jako meziresortní připomínkové řízení. 

3.1. Cíl konzultace 
Cílem konzultace ve  veřejném konzultačním procesu bylo navržené změny předložit 
k posouzení  zejména regulovaným subjektům, na které bude mít navrhovaná právní úprava 
přímý dopad a také veřejnosti, a objektivním způsobem zvážit a promítnout do právní úpravy 
případné připomínky těchto subjektů. 

3.2. Cílové skupiny 
Do cílové skupiny této novely řadíme téměř všechny subjekty, které jsou povinny předkládat 
Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy. Jsou to držitelé licencí na činnosti 
přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, operátora trhu, distribuce plynu, 
přeprava plynu a uskladňování plynu. 

3.3. Průběh konzultace 
Veřejný konzultační proces byl zahájen 5. prosince 2016 zveřejněním návrhu vyhlášky 
na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu. Energetický regulační úřad 
tento návrh zveřejnil včetně pravidel konzultačního procesu, kde stanovil formu 
předkládaných připomínek a lhůtu pro jejich doručení 3. ledna 2017. 

Energetický regulační úřad obdržel v rámci tohoto konzultačního procesu 16 připomínek 
od čtyř subjektů a jedno vyjádření od držitele licence, že žádné připomínky k návrhu vyhlášky 
neuplatňuje. 

Energetický regulační úřad přijaté připomínky posoudil a připomínky, které vyhodnotil jako 
oprávněné, zahrnul do předkládané právní úpravy.  
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4. Implementace, vynutitelnost a přezkum 

Samotná implementace předpisu do praxe by neměla přinést žádnou komplikaci pro držitele 
licencí. U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní implementace. 
K přezkumu vhodnosti navržené úpravy bude docházet každoročně při předkládání 
regulačních výkazů regulovanými subjekty. 

Plnění vykazovací povinnosti podle energetického zákona kontroluje Energetický regulační 
úřad jako správní orgán příslušný ke kontrole dodržování energetického zákona a udělování 
pokut za zjištěná porušení zákona. 

Náklady na implementaci uvažované varianty jsou vzhledem k nákladům spojeným 
se zajištěním provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a 
dodávek elektřiny a plynu zanedbatelné, neboť se bude jednat pouze o drobné úpravy již 
existujících informačních systémů využívaných k zajištění plnění vykazovací povinnosti. 
Implementace nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického regulačního 
úřadu, ani na ostatní veřejné rozpočty. 

5. Kontakty a prohlášení o schválení RIA 

Ing. Jiří Malínek 
Energetický regulační úřad 
Sekce regulace, Odbor plynárenství, Oddělení regulace cen v plynárenství 
tel.: 255 715 534 
e-mail: jiri.malinek@eru.cz 
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