
II. 

 

 

N  á  v  r  h  

 

VYHLÁŠKA 

 

č. …/2015 Sb. 

 

ze dne … 2015 

 

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství  

 

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) 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 zákona č. 158/2009 Sb., a podle 

§ 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných 

zdrojích energie“) k provedení § 19a energetického zákona a § 13 odst. 3 zákona 

o podporovaných zdrojích energie: 

Způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice 

§ 1 

(1) Úřad reguluje ceny za přenos elektřiny postupem podle regulačního vzorce 

uvedeného v přílohách č. 1 a 7 k této vyhlášce. 

(2) Úřad reguluje cenu za systémové služby postupem podle regulačního vzorce 

uvedeného v přílohách č. 2 a 7 k této vyhlášce. 

(3) Úřad reguluje ceny za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční 

soustavy postupem podle regulačního vzorce uvedeného v přílohách č. 3, 4 a 7 k této vyhlášce 

a ceny za distribuci elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 2. 

(4) Postup stanovení hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou 

z obnovitelného zdroje je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.  

(5) Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího je uveden v přílohách č. 6 a 7 

k této vyhlášce. 

(6) Ustanovení této vyhlášky týkající se nájmu se použijí obdobně pro pacht nebo jiné 

užívací právo k energetickému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo (dále 

jen „pacht“). 

§ 2 

(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci elektřiny až 

do výše cen za distribuci elektřiny provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož 

distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad podle energetického zákona o odlišném 

stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy, 

postupuje při úpravě cen distribuce elektřiny provozovatele lokální distribuční soustavy 

přiměřeně podle příloh č. 3 a 4 k této vyhlášce.  
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(2) Úřad reguluje cenu elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného 

usměrňování cen. 

 

§ 3 

Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo přeměně držitele licence a postup 

při úplatném nabytí nebo nájmu energetického zařízení 

(1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena 

licence fyzické osobě v průběhu roku, pro který Úřad stanovil ceny, a nevykonával-li tento 

držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při 

stanovení regulovaných cen přiměřeně ustanovení § 1.  

(2) Dojde-li v průběhu roku, pro který Úřad stanovil ceny, k přeměně provozovatele 

elektroenergetického zařízení1), platí pro nového provozovatele elektroenergetického zařízení 

ceny stanovené jeho právnímu předchůdci pro jeho jednotlivá vymezená území, a to do konce 

roku, pro který Úřad stanovil ceny. 

(3) Dojde-li v průběhu roku, pro který Úřad stanovil ceny, k převodu nebo pachtu 

závodu či jeho části, který zahrnuje elektroenergetické zařízení sloužící k výkonu licencované 

činnosti, nebo k převodu nebo nájmu elektroenergetického zařízení sloužícího k výkonu 

licencované činnosti, platí pro nabyvatele, nájemce, pachtýře nebo osobu jinak oprávněnou 

k užívání elektroenergetického zařízení k výkonu licencované činnosti do konce roku, pro 

který Úřad stanovil ceny, ceny regulovaných činností uplatňované převodcem, 

pronajímatelem, propachtovatelem nebo jinou osobou, která přenechává elektroenergetické 

zařízení k užívání na vymezeném území.  

(4) Nastane-li situace uvedená v odstavci 2 nebo 3 po vydání cenového rozhodnutí na 

následující kalendářní rok, platí pro nového provozovatele elektroenergetického zařízení ceny 

stanovené jeho právnímu předchůdci pro jeho jednotlivá vymezená území i po celý 

následující kalendářní rok, pokud Úřad v odůvodněných případech nestanoví jinak. 

§ 4 

Způsob regulace cen v teplárenství 

Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen.  

§ 5 

Přechodná ustanovení 

Korekční faktory za roky 2014 a 2015 se stanoví podle přílohy č. 11 k vyhlášce 

č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
1)  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 6 

Zrušovací ustanovení 

Vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, 

se zrušuje. 

§ 7 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. července 2015. 

 

Předsedkyně: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Postup stanovení cen za přenos elektřiny 

 

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu cperci v Kč/MW je stanovená regulačním 

vzorcem 

 

 

kde 

i je pořadové číslo roku, pro který Úřad stanovuje ceny; pro rok 2016 platí i = 1, 

UPVpei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele 

přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro rok i, stanovená vztahem 

100

PPI

100

PPI
VVVIFKFPVUPV 1i2i

2-peVYRipeostipeAipeipeirfipeipei
   

kde 

PVpei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy 

pro činnost přenos elektřiny pro rok i, stanovená vztahem 

peipeipeipeipei FZOPNPV   

kde 

PNpei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele přenosové soustavy nezbytné 

k zajištění přenosu elektřiny pro rok i. Povolenými náklady se pro účely této 

vyhlášky rozumí ekonomicky oprávněné náklady, stanovené vztahem 
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kde 

t je letopočet roku, 

l letopočet roku; l = 2015, 

PNpe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele přenosové 

soustavy nezbytných k zajištění přenosu elektřiny, stanovená jako aritmetický 

průměr hodnot dosažených skutečných nákladů za roky 2012 a 2013 vykázaných 

v letech 2013 a 2014 v souladu s jiným právním předpisem2) upravených 

eskalačním faktorem na časovou hodnotu roku 2015, očištěných o mimořádné 

náklady, které nemají pravidelný charakter, nebo vznikly jednorázově, 

Xpe [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost přenos elektřiny, 

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však 

jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, 

stanovená vztahem 

                                                 
2)  Vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví, v platném znění. 
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 1CPIpIPSpI tCPItIPSt 
 

kde 

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb pro činnost přenos elektřiny 

vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb, 

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb, stanovená jako vážený 

průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-

Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické 

služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum 

trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti 

pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-

Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami 

krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým 

statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) za 

měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů, kde váhami jsou 

roční tržby za služby poskytované v roce 2011, 

pCPI [-] je váha indexu spotřebitelských cen pro činnost přenos elektřiny 

vyjadřující míru vlivu indexu spotřebitelských cen, 

CPIt [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen, stanovená na základě podílu 

klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 

měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněného Českým statistickým úřadem 

v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód CEN1110CU) za měsíc duben 

roku t, 

Opei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových 

služeb pro rok i, stanovená vztahem  

peoipeplipei KFOO  kde 

Opepli [Kč] je celková plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy a majetku pořízeného 

z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i, stanovená vztahem 

pedmplipemplipepli OOO   

kde 

Opempli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku a provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových 

služeb pro rok i, 

Opedmpli [Kč] je plánovaná hodnota regulačních odpisů majetku pořízeného 

z dotace pro provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění 

přenosových služeb pro rok i, 

KFpeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy, 

zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku včetně majetku pořízeného formou dotace 

v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 

Zpei [Kč] je zisk provozovatele přenosové soustavy pro rok i, stanovený vztahem 
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peniipezipeplipei

pei

pei KFKF)NI(RAB
100

MV
Z   

kde 

MVpei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro činnost přenos elektřiny 

stanovená Úřadem pro rok i podle metodiky váženého průměru nákladů na 

kapitál před zdaněním, 

RABpei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy 

pro rok i, stanovená vztahem 











il

3lt peRABt

il

1lt pet0pepei KFRABRABRAB   

kde 

RABpe0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele přenosové 

soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny, stanovená Úřadem ve výši 

plánované hodnoty regulační báze aktiv pro rok 2015.  

∆RABpet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové soustavy sloužících k zajištění přenosu elektřiny 

v roce t, stanovená vztahem 

pepltpempltpepltpepltpet kOVMIAΔRAB   

kde 

IApeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

přenosové soustavy pro rok t, 

VMpeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele 

přenosové soustavy pro rok t, 

Opeplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění přenosových 

služeb pro rok t, 

kpeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové soustavy pro rok t, stanovený vztahem 

1peplt

1pet

peplt
ZHA

RAB
k






 pro t=l+i, i>1, 1k peplt   

kde 

RABpet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy 

v roce t-1, 

ZHApeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících 

s regulační bází aktiv provozovatele přenosové soustavy v roce t-1, 

KFpeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi 

skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv provozovatele 

přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t = l+i, i ≥ 3, stanovený 

postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 
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NIpepli [Kč] je plánovaná kumulovaná hodnota nedokončených investic 

provozovatele přenosové soustavy, kterými se rozumí jednotlivé nedokončené 

investice s plánovanou dobou pořízení bez zahrnutí doby příprav delší než 2 roky 

(24 měsíců) a celkovou plánovanou cenou investice vyšší než 0,5 mld. Kč, 

za podmínky záporného stavu parametru fond obnovy a rozvoje, schválená 

Úřadem pro rok i po předchozí žádosti provozovatele přenosové soustavy, 

KFpezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy, 

zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou 

změnou hodnoty regulační báze aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3, 

stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 

KFpenii [Kč] je korekční faktor zisku z hodnoty povolených nedokončených 

investic provozovatele přenosové soustavy, zohledňující kumulovaný rozdíl 

zisku stanovený jako rozdíl mezi plánovanou a skutečnou hodnotou 

nedokončených investic v roce i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této 

vyhlášce, 

KFpeirfi [Kč] je korekční faktor investičního rozvojového faktoru provozovatele 

přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro rok i, stanovený postupem 

podle přílohy č. 7 k této vyhlášce. Na žádost provozovatele přenosové soustavy 

Úřad promítne hodnotu plánovaného korekčního faktoru investičního 

rozvojového faktoru jednorázově do upravených povolených výnosů pro rok 

2016. 

Fpei [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele přenosové soustavy, stanovená 

Úřadem pro rok i. Faktor trhu je možné uplatnit v případě vzniku skutečných 

nákladů, které nejsou prokazatelně obsaženy ve výchozí hodnotě povolených 

nákladů provozovatele přenosové soustavy nezbytných k zajištění přenosu 

elektřiny. Faktor trhu je možné zohlednit zejména v případech, kdy 

provozovateli přenosové soustavy vzniknou dodatečné náklady způsobené 

změnami právní úpravy, nepředvídatelnou změnou na trhu, povinným 

zaváděním nových technologií, spojené se zajištěním dotace na pořízení 

hmotného a nehmotného majetku nebo při likvidací velkých celků majetku. 

IFpei [Kč] je investiční faktor provozovatele přenosové soustavy stanovující výši 

finančních prostředků nezbytných k investicím do obnovy a rozvoje přenosové 

soustavy podle plánu rozvoje přenosové soustavy, které nejsou pokryty vlastními 

a cizími zdroji; při stanovení hodnoty investičního faktoru bude Úřad korigovat 

míru zadlužení provozovatele přenosové soustavy tak, aby celkový úročený dluh 

odpovídal trojnásobku ukazatele EBITDA; investiční faktor může nabývat 

kladných i záporných hodnot 

a) kladný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce a ve všech dalších 

letech, kdy plánovaná míra zadlužení překročí trojnásobek ukazatele 

EBITDA, 

b) záporný investiční faktor bude uplatněn poprvé v roce, kdy plánovaná míra 

zadlužení klesne pod trojnásobek ukazatele EBITDA, a poté v každém 

následujícím roce až do úplného splacení sumy kladných investičních 

faktorů,  

VpeAi [Kč] jsou výnosy z aukcí na přeshraničních profilech přenosové sítě České 

republiky pro rok i snížené o související náklady a dále výnosy z mechanismu 

kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav snížené o související 
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náklady, dále tento parametr zohledňuje fond rozvoje přenosové soustavy; tento 

parametr je stanoven Úřadem na základě výsledků z účetnictví za poslední 

účetně ukončený kalendářní rok a s přihlédnutím k očekávaným výsledkům 

z těchto činností v  roce i, 

Vpeosti [Kč] jsou výnosy z připojení, stanovené jako 80 % z účetní hodnoty účtu 

časově rozlišených výnosů z připojení provozovatele přenosové soustavy 

k 31. 12. v roce i-2, 

VpeVYRi-2 [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců za rezervaci kapacity přenosové 

soustavy v režimu spotřeby elektřiny při odstaveném výrobním zdroji, stanovené 

jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu 

odebraného výrobcem v režimu spotřeby v MW v jednotlivých měsících v roce 

i-2 a jednotkové ceny za rezervaci kapacity přenosové soustavy roku i-2; výnosy 

z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se 

přepočtou na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, a 

to vynásobením indexy cen průmyslových výrobců stanovenými pro rok i-2 a 

i-1, 

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2, 

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a  předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1. 

n [-] je počet odběratelů z přenosové soustavy, 

RRK(PS-VVN)ki [MW] je roční rezervovaná kapacita přenosové soustavy k-tého 

odběratele pro rok i; kapacita zařízení přenosové soustavy je rezervována pro 

přímého odběratele z přenosové soustavy (bez exportu, bez tranzitu, bez odběru 

přečerpávacích vodních elektráren z přenosové soustavy v čerpadlovém provozu 

a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby 

v areálu výrobny) a pro provozovatele regionální distribuční soustavy připojené 

k přenosové soustavě; rezervovaná kapacita je pro provozovatele distribuční 

soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě, určena 

průměrem bilančních sald hodinových maxim výkonů čtyř zimních měsíců 

(listopad až únor) za poslední tři ukončená zimní období před rokem i na 

rozhraní přenosové a distribuční soustavy.  

 

Jednotková cena za použití přenosové soustavy cpepsi v Kč/MWh je stanovená vztahem 

peoi

pepsipei

pepsi
RPME2

KFPRN
c


  

kde 

PRNpei [Kč] jsou proměnné náklady provozovatele přenosové soustavy 

bez započtení korekčního faktoru pro rok i, stanovené vztahem 

peipeipei PZTCEPRN   
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kde 

CEpei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro  rok i 

stanovená Úřadem, která zohledňuje vývoj cen elektřiny na velkoobchodním 

trhu, 

PZTpei [MWh] je povolené množství ztrát v přenosové soustavě pro rok i,  

KFpepsi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost 

přenos elektřiny, plynoucí z použití přenosových sítí v roce i-2, přepočtený 

na úroveň roku i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy 

č. 7 k této vyhlášce, 

RPME2peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny 

z přenosové soustavy pro rok i, na který se vztahuje cena za použití přenosové 

soustavy); skládá se z přímého odběru z přenosové soustavy (bez tranzitu, bez 

exportu), z odběru přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu 

a odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu 

elektřiny a tepla a z bilančního salda transformace do nižších napěťových úrovní. 

Roční platba za rezervaci kapacity přenosové sítě k-tého odběratele RPRK(PS-VVN)ki v Kč 

je vypočtena regulačním vzorcem 

VVN)ki-(PSperciVVN)ki-(PS RRKc  RPRK   

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena za přenos elektřiny cpei 

v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru, stanovená vztahem 

pepsi

peoi

pei

pei c
RPME1

UPV
c   

kde 

RPME1peoi [MWh] je plánované přenesené množství elektřiny (odběr elektřiny 

z přenosové soustavy) pro rok i, které se skládá z přímého odběru z přenosové 

soustavy (bez exportu, bez odběru přečerpávacích vodních elektráren 

v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez odběru výrobců, kromě výrobců 

druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu výrobny) a z bilančního salda 

transformace do nižších napěťových úrovní. 

Stav fondu obnovy a rozvoje FORpei provozovatele přenosové soustavy pro rok i je stanoven 

vztahem 




 



  
il

3lt 2peskt

il

3lt 2pesktpei IAOFOR  

kde 

Opeskt-2 [Kč] je v regulaci uznaná skutečná hodnota odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy včetně 

odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb 

vykázaná v souladu s jiným právním předpisem2) pro rok t-2. 
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IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

přenosové soustavy vykázaná v souladu s jiným právním předpisem2) pro rok 

t-2. 

 

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. 

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení 

a) Kč v celých korunách, 

b) MW a MWh na 3 desetinná místa, 

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa, 

d) procenta na 3 desetinná místa, 

e) poměrná míra na 5 desetinných míst. 

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Postup stanovení ceny za systémové služby 

 

Cena za systémové služby cssi v Kč/MWh, hrazená za množství elektřiny dodané 

zákazníkům v České republice včetně spotřeby v ostrovních provozech, ostatní spotřeby 

provozovatelů distribučních soustav a exportů do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeby 

výrobců, je stanovená regulačním vzorcem 

i

ssi

ssi
RMESS1

UPV
 c   

kde 

i je pořadové číslo roku, pro který Úřad stanovuje ceny; pro rok 2016 platí i = 1, 

UPVssi [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů pro činnost poskytování 

systémových služeb pro rok i, stanovená vztahem 

ssiFKFPVPNCPNCPVUPV ssizuctisslsipsississi   

PVssi [Kč] je hodnota povolených výnosů pro činnost poskytování systémových 

služeb pro rok i, stanovená vztahem 

ssissississi ZOPNPV   

kde 

PNssi [Kč] je hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných k zajištění 

obchodu se systémovými a podpůrnými službami pro rok i. Povolenými náklady 

se pro účely této vyhlášky rozumí ekonomicky oprávněné náklady, stanovené 

vztahem 







1il

lt

ti

ssss0ssi
100

I
)X(1PNPN  

kde 

PNss0 [Kč] je výchozí hodnota povolených stálých nákladů, nezbytných 

k zajištění obchodu se systémovými a podpůrnými službami, stanovená jako 

aritmetický průměr hodnot dosažených skutečných nákladů za roky 2012 a 2013 

vykázaných v letech 2013 a 2014 v souladu s jiným právním předpisem2) 

upravených eskalačním faktorem na časovou hodnotu roku 2015, očištěných 

o mimořádné náklady, které nemají pravidelný charakter, nebo vznikly 

jednorázově, 

It  [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však 

jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, 

stanovená vztahem 

 1CPIpIPSpI tCPItIPSt 
 

kde 

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb pro činnost poskytování 

systémových služeb vyjadřující míru vlivu tohoto indexu, který je stanoven 

Úřadem na základě analýzy struktury nákladů pro danou činnost, 
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IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb, stanovený jako vážený 

průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-

Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické 

služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum 

trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti 

pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-

Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami 

krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým 

statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) 

za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů, kde váhami jsou 

roční tržby za služby poskytované v roce 2011, 

pCPI [-] je váha indexu spotřebitelských cen pro činnost poskytování 

systémových služeb vyjadřující míru vlivu indexu spotřebitelských cen, 

CPIt [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen, stanovená na základě podílu 

klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 

měsíců a předchozích 12 měsíců, zveřejněného Českým statistickým úřadem 

v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód CEN1110CU) za měsíc duben roku t 

na základě klouzavého průměru, 

t je letopočet roku, 

l [-] je letopočet; l = 2015, 

Xss [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost poskytování systémových 

služeb, 

Ossi [Kč] je povolená hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb pro rok i, 

stanovená vztahem 

ssoissplissi KFOO   

kde 

Osspli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i, 

KFssoi [Kč] je korekční faktor odpisů, stanovený jako rozdíl mezi skutečně 

dosaženou a plánovanou hodnotou odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, 

stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 

Zssi [Kč] je povolený zisk provozovatele přenosové soustavy za činnost 

poskytování systémových služeb pro rok i daný vztahem 

2ssBissrossi ZZZ   

kde 

Zssro [Kč] je povolený zisk za činnost poskytování systémových služeb, 

stanovený Úřadem na základě mezinárodního srovnání přiměřené ziskovosti této 

činnosti,  

ZssBi-2 [Kč] je motivační složka zisku, stanovená jako 50 % z  rozdílu mezi 

povolenými a skutečně dosaženými náklady na nákup podpůrných služeb v roce 

i-2, a ve výši 30 % z celkového rozdílu výnosů a nákladů z operativní dodávky 
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elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni provozovatele 

přenosové soustavy, 

Fssi[Kč] je hodnota faktoru trhu pro činnost poskytování systémových služeb, 

stanovená Úřadem pro rok i. Faktor trhu je možné uplatnit v případě vzniku 

skutečných nákladů, které nejsou prokazatelně obsaženy ve výchozí hodnotě 

povolených nákladů provozovatele přenosové soustavy nezbytných k zajištění 

systémových služeb. Faktor trhu je možné zohlednit zejména v případech, kdy 

provozovateli přenosové soustavy vzniknou dodatečné náklady způsobené 

změnami právní úpravy, nepředvídatelnou změnou na trhu, povinným zaváděním 

nových technologií nebo při likvidací velkých celků majetku. 

PNCpsi [Kč] je celková hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných 

služeb pro rok i, stanovená vztahem 

ips0psi CPNCPNC   

kde 

PNCps0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů na nákup podpůrných 

služeb, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených nákladů na nákup 

podpůrných služeb v období, od roku 2012 do roku 2014 vykázaných 

provozovatelem přenosové soustavy, s přihlédnutím k nezbytné změně rozsahu 

nakupovaných podpůrných služeb pro zajištění spolehlivého provozu soustavy 

v daném období, 

Ci [-] je eskalační faktor nákladů na podpůrné služby, stanovený vztahem 














m

1k k0k

m

1k kik

i

vc

vc
C  

kde 

k je pořadové číslo nakupované podpůrné služby, 

cik [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MWh] 

podpůrné služby pro rok i nakoupené provozovatelem přenosové soustavy, 

c0k [Kč] je průměrná cena k-té podpůrné služby vážená objemem [MWh] 

podpůrné služby v roce 2014 nakoupené provozovatelem přenosové soustavy, 

vk [-] je váha podílu k-té podpůrné služby na objemu [MWh] „m“ podpůrných 

služeb nakoupených provozovatelem přenosové soustavy pro rok 2014, 

PNCsslsi [Kč] je plánovaný objem nákladů na podpůrné služby pro rok i hrazený 

za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního předpisu3), stanovený 

vztahem 

lsisslsisslsi PMEsPNC   

kde 

                                                 
3) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu 

s elektřinou a provedení dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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ssslsi [Kč/MWh] je pevná cena za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců 

pro rok i, stanovená Úřadem, 

PMElsi [MWh] je předpokládaná velikost lokální spotřeby výrobců pro rok i, 

PVzucti [Kč] je plánovaný součet rozdílu výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích 

ze zúčtování nákladů na odchylky podle jiného právního předpisu3) 

a souvisejících nákladů a rozdílu výnosů a nákladů na regulační energii, 

na operativní dodávky elektřiny ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce 

na úrovni provozovatele přenosové soustavy, na redispečink a plánované 

náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle jiného právního 

předpisu4), 

KFssi [Kč] je korekční faktor provozovatele přenosové soustavy za činnost 

poskytování systémových služeb v roce i-2 vypočtený podle přílohy č. 7 k této 

vyhlášce,  

RMESS1i [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro rok i dodané 

zákazníkům v České republice a exportované do ostrova v zahraničí a ostatní 

spotřeba provozovatelů distribučních soustav, bez lokální spotřeby výrobců a bez 

spotřeby v ostrovních provozech na území České republiky prokazatelně 

oddělených od elektrizační soustavy. 

 

Cena za sníženou potřebu systémových služeb csvsi [Kč/MWh] je pevná cena, kterou 

účtuje výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě 

je výrobna elektřiny připojena, za lokální spotřebu výrobců podle jiného právního 

předpisu3); tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního 

záření nebo energie větru, která je stanovena jako rozdíl ceny za systémové služby cssi 

a ceny za systémové služby pro lokální spotřebu výrobců ssslsi, 

 s -c c sslsissisvsi  .
 

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. 

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení 

a) Kč v celých korunách, 

b) MW a MWh na 3 desetinná místa, 

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa, 

d) procenta na 3 desetinná místa, 

e) poměrná míra na 5 desetinných míst. 

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa. 

                                                 
4) § 26 odst. 6 energetického zákona.  
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Postup stanovení cen za distribuci elektřiny 

 

A. Pro účely regulace cen za distribuci elektřiny je distribuční soustava rozčleněna na 

tyto části: 

a) napěťová úroveň VVN, 

b) napěťová úroveň VN spolu s transformací VVN / VN, 

c) napěťová úroveň NN spolu s transformací VN / NN. 

 

Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu na napěťových úrovních VVN a VN sdxerci 

v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem 

xi2KZxei

dxei
dxerci

KTRRK

UPV
s






 

kde 

i je pořadové číslo roku, pro který Úřad stanovuje ceny; pro rok 2016 platí i = 1, 

x je pořadové číslo napěťové úrovně (VVN, VN, NN), 

UPVdxei [Kč] je hodnota upravených povolených výnosů provozovatele distribuční 

soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro rok i stanovená vztahem  

 

dxeidxePpSi

dxeidxePRETidxeVYRidxeostidxeirfi1)ipv(x1)eid(xpvxidxeidxei

QKF

KFVVVKFk1PVkPVUPV



 

 

kde 

PVdxei [Kč] je hodnota povolených výnosů provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních pro rok i stanovená vztahem 

dxeidxeidxeidxeidxei FZOPNPV   

kde 

PNdxei [Kč] jsou povolené náklady provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních nezbytné k zajištění distribuce elektřiny 

pro rok i. Povolenými náklady se pro účely této vyhlášky rozumí ekonomicky 

oprávněné náklady, stanovené vztahem 







1il

lt

ti

de0dxedxei
100

I
)X1(PNPN  

kde 

t je letopočet roku, 

l je letopočet; l = 2015, 

PNdxe0 [Kč] je výchozí hodnota povolených nákladů provozovatele distribuční 

soustavy nezbytných k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových 

úrovních, stanovená jako aritmetický průměr hodnot dosažených skutečných 

nákladů za roky 2012 a 2013 vykázaných v letech 2013 a 2014 v souladu s jiným 

právním předpisem2) upravených eskalačním faktorem na časovou hodnotu roku 
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2015, očištěných o mimořádné náklady, které nemají pravidelný charakter, nebo 

vznikly jednorázově, 

Xde [-] je roční hodnota faktoru efektivity pro činnost distribuce elektřiny, 

It [%] je hodnota eskalačního faktoru nákladů příslušného roku, pokud je však 

jeho hodnota menší než 100, použije se pro účely výpočtu hodnota 100, 

stanovená vztahem 

 1CPIpIPSpI tCPItIPSt   

kde 

pIPS [-] je váha indexu cen podnikatelských služeb pro činnost distribuce 

elektřiny vyjadřující míru vlivu indexu cen podnikatelských služeb, 

IPSt [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb, stanovená jako vážený 

průměr indexů cen 62-Služby v oblasti programování a poradenství, 63-

Informační služby, 68-Služby v oblasti nemovitostí, 69-Právní a účetnické 

služby, 71-Architektonické a inženýrské služby, 73-Reklamní služby a průzkum 

trhu, 74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby, 77-Služby v oblasti 

pronájmu a operativního leasingu, 78-Služby v oblasti zaměstnání, 80-

Bezpečnostní a pátrací služby, 81-Služby související se stavbami, úpravami 

krajiny, 82-Administrativní a jiné podpůrné služby, zveřejněných Českým 

statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb“ (kód 011046) 

za měsíc duben roku t na základě podílu klouzavých průměrů, kde váhami jsou 

roční tržby za služby poskytované v roce 2011, 

pCPI [-] je váha indexu spotřebitelských cen pro činnost distribuce elektřiny 

vyjadřující míru vlivu indexu spotřebitelských cen, 

CPIt [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu 

klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 

měsíců a předchozích 12 měsíců zveřejněného Českým statistickým úřadem 

v tabulce „Index spotřebitelských cen“ (kód CEN1110CU) za měsíc duben roku 

t, 

Odxei [Kč] je hodnota povolených odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění distribuce 

elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních pro rok i, stanovená vztahem  

dxeoidxeplidxei KFOO   

kde 

Odxepli [Kč] je celková plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy a majetku pořízeného 

z dotace na jednotlivých napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce 

elektřiny pro rok i, stanovená vztahem 

dxedmplidxemplidxepli OOO   

kde 

Odxempli [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých 

napěťových úrovních sloužícího k zajištění distribuce pro rok i, 
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Odxedmpli [Kč] je plánovaná hodnota regulačních odpisů majetku pořízeného 

z dotace pro provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových 

úrovních sloužícího k zajištění distribuce pro rok i, 

KFdxeoi [Kč] je korekční faktor odpisů provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými 

a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v roce 

i-2, stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 

Zdxei [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových 

úrovních pro rok i, stanovený vztahem 

  dxeniidxezidxeplidxei
dei

dxei KFKFNIRAB
100

MV
Z   

kde 

MVdei [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence 

na distribuci elektřiny stanovená Úřadem pro rok i podle metodiky váženého 

průměru nákladů na kapitál před zdaněním, 

RABdxei [Kč] je hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy 

sloužících k zajištění distribuce elektřiny na jednotlivých napěťových úrovních 

pro rok i stanovená vztahem 

2dxeideidxei kRABRAB   











il

3lt deRABt

il

1lt detde0dei KFΔRABRABRAB  

kde 

RABde0 [Kč] je výchozí hodnota regulační báze aktiv provozovatele distribuční 

soustavy sloužících k zajištění distribuce elektřiny stanovená Úřadem ve výši 

plánované hodnoty regulační báze aktiv pro rok 2015 

∆RABdet [Kč] je plánovaná roční změna hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele distribuční soustavy v roce t, stanovená vztahem 

depltdempltdepltdepltdet kOVMIAΔRAB   

kde 

IAdeplt [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

distribuční soustavy pro rok t, 

VMdeplt [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele 

distribuční soustavy pro rok t, 

Odemplt [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění 

distribuce elektřiny pro rok t, 

kdeplt [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv 

provozovatele distribuční soustavy pro rok t. V případě, kdy byla hodnota RAB0 

pro období od roku 2010 do roku 2015 stanovena na základě plánované 

zůstatkové hodnoty aktiv roku 2009, je stanovený vztahem 
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1deplt

1det
deplt

ZHA

RAB
k





pro t=l+i, i>1, 1kdeplt   

 

kde 

RABdet-1 [Kč] je výše regulační báze aktiv provozovatele distribuční soustavy 

v roce t-1, 

ZHAdeplt-1 [Kč] je plánovaná výše zůstatkové hodnoty aktiv korespondujících 

s regulační bází aktiv provozovatele distribuční soustavy v roce t-1, 

KFdeRABt [Kč] je korekční faktor regulační báze aktiv zohledňující rozdíl mezi 

skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv provozovatele 

distribuční soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t = l+i, i ≥ 3 stanovený 

postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,  

NIdxepli [Kč] je plánovaná kumulovaná hodnota nedokončených investic 

provozovatele distribuční soustavy, kterými se rozumí jednotlivé nedokončené 

investice s plánovanou dobou pořízení delší než 2 roky (24 měsíců) a celkovou 

plánovanou cenou investice vyšší než 0,5 mld. Kč, za podmínky záporného stavu 

parametru fond obnovy a rozvoje, schválená Úřadem pro rok i po předchozí 

žádosti provozovatele distribuční soustavy, 

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových 

hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot 

aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové 

hodnotě aktiv v roce i-2, 

KFdxezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl zisku stanovený 

jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv 

v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této 

vyhlášce,  

KFdxenii [Kč] je korekční faktor zisku z hodnoty povolených nedokončených 

investic provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových 

úrovních, zohledňující kumulovaný rozdíl zisku stanovený jako rozdíl 

mezi plánovanou a skutečnou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, 

stanovený postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 

Fdxei [Kč] je hodnota faktoru trhu provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních, stanovená Úřadem pro rok i. Faktor trhu 

je možné uplatnit v případě vzniku skutečných nákladů, které nejsou 

prokazatelně obsaženy ve výchozí hodnotě povolených nákladů provozovatele 

distribuční soustavy nezbytných k zajištění distribuce elektřiny. Faktor trhu 

je možné zohlednit zejména v případech, kdy provozovateli distribuční soustavy 

vzniknou dodatečné náklady způsobené změnami právní úpravy, 

nepředvídatelnou změnou na trhu, povinným zaváděním nových technologií, 

spojené se zajištěním dotace na pořízení hmotného a nehmotného majetku nebo 

při likvidací velkých celků majetku,  
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kpvxi [-] je koeficient korekce povolených výnosů x-té napěťové úrovně pro rok 

i stanovený Úřadem za účelem stabilizace cen, přičemž pro napěťovou úroveň 

NN je roven jedné, 

PVd(x+1)ei [Kč] je hodnota povolených výnosů za činnost distribuce elektřiny 

pro napěťovou úroveň o jednu vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě 

napěťové úrovně VVN,  

kpv(x+1)i [-] je koeficient korekce povolených výnosů pro o jednu napěťovou 

úroveň vyšší než je x-tá napěťová úroveň, kromě napěťové úrovně VVN, 

pro rok i, 

Vdxeosti [Kč] je hodnota ostatních výnosů provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních pro rok i stanovená vztahem 

 
100

PPI

100

PPI
VkVVV 1i2i

2dxepeniNO2dxeNOi2dxepripidxeosti


   

kde 

Vdxepripi-2 [Kč] je hodnota výnosů z připojení na jednotlivých napěťových 

úrovních stanovená jako 80 % z účetní hodnoty časově rozlišených výnosů 

z připojení provozovatele distribuční soustavy k 31. 12. v roce i-2, 

VdxeNOi-2 [Kč] jsou výnosy z titulu náhrady škody v případě neoprávněných 

odběrů na jednotlivých napěťových úrovních stanovené na základě účetní 

hodnoty vykázané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2, 

kNO [-] je podíl výnosů z titulu náhrady škody v případě neoprávněných odběrů 

zohledněných v regulačním vzorci provozovatele distribuční soustavy, stanovený 

Úřadem, 

KFdxeirfi [Kč] je korekční faktor investičního rozvojového faktoru provozovatele 

distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro rok i, stanovený 

postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce; na žádost provozovatele přenosové 

soustavy Úřad promítne hodnotu plánovaného korekčního faktoru investičního 

rozvojového faktoru jednorázově do upravených povolených výnosů pro rok 

2016, 

Vdxepeni-2 [Kč] je hodnota výnosů z ostatních činností provozovatele distribuční 

soustavy na jednotlivých napěťových úrovních stanovená jako 80 % z účetní 

hodnoty výnosů z ostatních činností vykázané provozovatelem distribuční 

soustavy v roce i-2; hodnota zahrnuje výnosy z penalizace překročení 

rezervované kapacity a rezervovaného příkonu, nedodržení účiníku, nevyžádané 

kapacitní dodávky do distribuční sítě,  

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2, 

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index „Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku  

i-1, 
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VdxeVYRi [Kč] jsou výnosy z plateb od výrobců v režimu spotřeby při odstaveném 

výrobním zdroji za rezervovanou kapacitu distribuční sítě na jednotlivých 

napěťových úrovních; na napěťových úrovních VVN a VN se stanoví 

jako součin maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu 

odebraného výrobcem v režimu spotřeby při odstaveném výrobním zdroji v MW 

v jednotlivých měsících v roce i-2 a jednotkové měsíční ceny za měsíční 

rezervaci kapacity distribuční sítě napěťové úrovně roku i-2; na napěťové úrovni 

NN se stanoví jako součin odebrané elektřiny výrobcem v režimu spotřeby 

při odstaveném výrobním zdroji v MWh v roce i-2 a výpočtové hodnoty 

jednosložkové ceny za službu distribuční sítě napěťové úrovně stanovené podle 

přílohy č. 4 k této vyhlášce, snížené o jednotkovou cenu za použití distribuční 

sítě této napěťové úrovně roku i-2; výnosy z plateb od výrobců v režimu 

spotřeby při odstaveném výrobním zdroji se přepočtou na úroveň roku 

i s uplatněním časové hodnoty peněz, a to vynásobením indexy cen 

průmyslových výrobců stanovenými pro rok i-2 a i-1,  

VdxePRETi [Kč] je hodnota salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny mezi 

sítěmi jednotlivých provozovatelů distribučních soustav na napěťových úrovních 

VN a NN, vykázaných provozovateli distribučních soustav v roce i-2,  

KFdxei [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost 

distribuce elektřiny přiřazený k napěťové úrovni vypočtený podle přílohy č. 7 

k této vyhlášce, 

KFdxePpSi [Kč] je korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné 

služby poskytované na úrovni distribuční soustavy, přiřazený k příslušné 

napěťové úrovni, vypočtený podle přílohy č. 7 k této vyhlášce, 

Qdxei [Kč] je faktor kvality na jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující 

dosaženou úroveň kvality služeb distribuce elektřiny v letech i-2 a i-3 ve vztahu 

k požadovaným úrovním ukazatelů kvality  pro rok i-2, stanovený vztahem  

dxedeidxei qQQ   

kde 

Qdei [Kč] je faktor kvality, zohledňující dosaženou úroveň kvality služeb 

distribuce elektřiny v letech i-2 a i-3 ve vztahu k definovaným standardům 

za celou distribuční soustavu  pro rok i-2, stanovený vztahem  

de2ide1idei QQQ   

kde 

Qde1i [Kč] je faktor kvality zohledňující počet přerušení distribuce elektřiny 

v odběrných místech zákazníků distribuční soustavy, 

Qde2i [Kč] je faktor kvality zohledňující doby přerušení distribuce elektřiny 

v odběrných místech zákazníků distribuční soustavy, 

Každý z uvedených faktorů kvality je stanoven vztahy 
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2

Z
Q 


  pro 2mini3i2i DQ)/2DQ(DQ    

0 Qde1,2i   pro DHNPi-2 ≥(DQi-2+DQi-3)/2 ≥ HHNPi-2 

kde 

Zdei-2 [Kč] je zisk provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2, 

MAXi-2 [-] je poměrné číslo, vyjadřující maximální hodnotu bonusu nebo penále 

ze zisku provozovatele distribuční soustavy pro rok i-2 Zdei-2, 

DQmaxi-2  je limitní hodnota ukazatele kvality pro rok i-2, od níž je uplatňována 

maximální hodnota bonusu za dosaženou kvalitu služeb, 

DQmini-2  je limitní hodnota ukazatele kvality pro rok i-2, do níž je uplatňována 

maximální hodnota penále za dosaženou kvalitu služeb, 

HHNPi-2, DHNPi-2 jsou horní a dolní hranice neutrálního pásma pro rok i-2, 

v jejichž rozmezí se bonus ani penále pro ukazatel kvality neuplatňují,  

DQi-2 je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-2, přičemž 

pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků 

v soustavě SAIFIs v roce i-2 vypočítaný z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 dle 

vyhlášky č. 540/2005 Sb. a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání 

přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs v roce i-2 

vypočítaná z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.,  

DQi-3 je hodnota dosažené úrovně ukazatele kvality v roce i-3, přičemž 

pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků 

v soustavě SAIFIs v roce i-3 vypočítaný z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 dle 

vyhlášky č. 540/2005 Sb. a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání 

přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs v roce i-3 

vypočítaná z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. 

qdxe [-] je koeficient rozdělení faktoru kvality na jednotlivé napěťové úrovně 

stanovený Úřadem, 
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kde 

STQi-2 je hodnota požadované úrovně ukazatele kvality pro rok i-2, přičemž 

pro výpočet Qde1i je jí průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků 

v soustavě SAIFIs z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. 

a pro výpočet Qde2i je jí průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce 

elektřiny u zákazníků v soustavě SAIDIs z přerušení kategorií č. 11 a č. 2 dle 

vyhlášky č. 540/2005 Sb., 

qmax [%] je poměrné číslo vyjadřující limitní hodnotu ukazatele kvality, od níž je 

uplatňována maximální hodnota bonusu/penále za dosaženou kvalitu, 

qNP [%] je poměrné číslo vyjadřující hodnotu horní a dolní hranice neutrálního 

pásma, 

RKKZxei-2 [MW] je celková průměrná rezervovaná kapacita zákazníků včetně 

provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru 

přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu 

a bez odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby 

v areálu výrobny) pro napěťovou úroveň VVN nebo VN vykázaná 

provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2, 

KTRxi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity transformace 

z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro rok i, které se 

stanoví podle vztahů 
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kde 

TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou roční množství elektřiny transformovaná 

z napěťové úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň plánovaná 

provozovatelem distribuční soustavy pro rok i, 

RMEKZVNei [MWh] je roční množství elektřiny odebírané zákazníky 

na napěťové úrovni VN plánované provozovatelem distribuční soustavy 

pro rok i.  

 

Jednotková cena za měsíční rezervovanou kapacitu smdxerci v Kč/MW na napěťových 

úrovních VVN a VN, včetně korekčního faktoru za distribuci elektřiny, je stanovena 

podle regulačního vzorce 

 

kde 

12

ks
sm znidxerci

dxerci
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kzni [-] je koeficient znevýhodnění měsíční rezervované kapacity na napěťových 

úrovních VVN a VN pro rok i stanovený vztahem 

100

k
kk

pri

nrizni   

kde 

knri [-] je koeficient nerovnoměrnosti určený jako podíl součtu maximální roční 

a maximální měsíční rezervované kapacity a součtu průměrné roční a průměrné 

měsíční rezervované kapacity, skutečně rezervované zákazníky na napěťových 

úrovních VVN a VN v roce i-2, 

kpri [%] je procentní přirážka ke koeficientu nerovnoměrnosti pro rok 

i stanovená Úřadem na základě ověřených zkušeností a dosahovaných hodnot 

v průběhu období od roku 2010 do roku 2015. 

 

Jednotková cena za použití sítě na napěťových úrovních sdxepzi v Kč/MWh je stanovena 

regulačním vzorcem 

  

kde 

PRNdxei [Kč] jsou proměnné náklady na distribuci elektřiny provozovatele 

distribuční soustavy pro napěťovou úroveň x rok i stanovené vztahem 

dxepsidxeideidxei KFPZTCEPRN   

kde 

CEdei [Kč/MWh] je cena elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro rok i, 

stanovená pro provozovatele distribuční soustavy Úřadem na základě vývoje cen 

elektřiny na velkoobchodním trhu a se zahrnutím cenového korekčního faktoru 

stanoveného podle přílohy č. 7, 

PZTdxei [MWh] je povolené množství ztrát v napěťové úrovni pro rok 

i stanovené Úřadem na základě plánovaných hodnot společnosti, přičemž platí, 

že 

100

RDMEk
PZTPZT

pzdxizdxei

maxdxeidxei




 

kde 

kzdxei [%] je povolená míra celkových ztrát v x-té napěťové úrovni distribuční 

soustavy pro rok i, stanovená Úřadem na základě skutečně dosažených hodnot 

příslušného provozovatele distribuční soustavy v období od roku 2010 do roku 

2015 s přihlédnutím k plánovanému vývoji ztrát v daném období, vztažená 

ke vstupujícímu toku elektřiny do této napěťové úrovně distribuční soustavy, 

RDMEpzdxi [MWh] je plánované množství elektřiny pro rok i na vstupu do x-té 

napěťové úrovně distribuční soustavy provozovatele distribuční soustavy 

(dodávka z výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, dodávka 

xi

dxei

dxepzi
2RDME

PRN
s 
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z přenosové soustavy a dodávka ze sousedních distribučních soustav včetně 

dovozu ze zahraničí, s výjimkou dodávky zdrojů nezpoplatněné cenou za 

decentrální výrobu vzhledem k vlivu umístění měření), 

KFdxepsi [Kč] je korekční faktor za použití distribučních sítí v roce i-2 pro x-tou 

napěťovou úroveň distribuční soustavy, přepočtený na úroveň roku 

i s uplatněním časové hodnoty peněz, stanovený podle přílohy č. 7 k této 

vyhlášce, 

RDME2xi [MWh] je plánované množství elektřiny pro rok i distribuované x-tou 

napěťovou úrovní; jedná se o množství elektřiny odebrané všemi zákazníky 

včetně odběrů provozovatelů lokálních distribučních soustav, za ostatní spotřebu 

provozovatele distribuční soustavy, za množství elektřiny spotřebované ve 

vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu 

České republiky, za odběr přečerpávacích vodních elektráren v režimu čerpání 

a za odběr výrobců včetně jejich technologické vlastní spotřeby, s výjimkou 

odběrů nezpoplatněných cenou za použití distribuční sítě vzhledem k vlivu 

umístění měření. 

Jako informativní je určena výpočtová průměrná jednosložková cena distribuce elektřiny 

pro samostatné napěťové úrovně sdxei v Kč/MWh, včetně korekčního faktoru za distribuci 

elektřiny, podle vztahu 

 

kde 

RMEKZxei [MWh] je plánované množství elektřiny odebírané zákazníky 

na jednotlivých napěťových úrovních pro rok i. 

Stav fondu obnovy a rozvoje FORdei provozovatele distribuční soustavy pro rok i je stanoven 

vztahem 




 



  
il

3lt 2deskt

il

3lt 2desktdei IAOFOR  

kde 

Odeskt-2 [Kč] je v regulaci uznaná skutečná hodnota odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně 

odpisů majetku pořízeného z dotace sloužícího k zajištění distribuce elektřiny 

vykázaná v souladu s jiným právním předpisem2) pro rok t-2, 

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

distribuční soustavy vykázaná v souladu s jiným právním předpisem2) pro rok 

t-2. 

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. 

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení 

a) Kč v celých korunách, 

b) MW a MWh na 3 desetinná místa, 

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa, 

d) procenta na 3 desetinná místa, 

e) poměrná míra na 5 desetinných míst. 

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa. 

dxepzi

KZxei

KZxeidxerci

dxei s
RME

RKs
s 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny 

 

Dvousložková cena za distribuci elektřiny se rozděluje na část za rezervaci kapacity 

v Kč/MW a na část za použití sítě na dané napěťové úrovni v Kč/MWh. 

Průměrné ceny jednotkového množství elektřiny za rezervaci kapacity v Kč/MW a za použití 

sítě na napěťové úrovni VVN v Kč/MWh jsou stanoveny regulačními vzorci 

   

VVNi2KZVVNei

n

1k

2eiVVNVVNkeiVVNPS

percidVVNercidVVNerci
KTRRK

RRKRRK

csc









 

 

VVNi

n

1k

VVN)ei(VVNkVVN)ei(PS

pepsidVVNepzidVVNepzi
RMDE2

TETE

csc



 

  

Průměrné ceny jednotkového množství elektřiny za rezervaci kapacity v Kč/MW a za použití 

sítě na napěťové úrovni VN v Kč/MWh jsou stanoveny regulačními vzorci 

VNi2KZVNei

VVNi
dVVNercidVNercidVNerci

KTRRK

KTR
csc




  

VNi

TRVVNei

dVVNepzidVNepzidVNepzi
RDME2

TE
csc   

kde 

i je pořadové číslo roku, pro který Úřad stanovuje ceny; pro rok 2016 platí i = 1, 

sdVVNerci, sdVNerci [Kč/MW] jsou složky ceny za distribuci elektřiny za roční 

rezervovanou kapacitu napěťové úrovně VVN a VN pro rok i, stanovené podle 

přílohy č. 3 k této vyhlášce, 

cperci [Kč/MW] je složka ceny za přenos elektřiny za roční rezervovanou kapacitu 

přenosové soustavy stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

RRK(PS-VVN)ei [MW] je rezervovaná kapacita přenosové soustavy pro příslušnou 

distribuční soustavu připojenou k přenosové soustavě pro rok i stanovená podle 

přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

n je počet sousedních distribučních soustav, 

RRK(VVNk-VVN)ei-2 [MW] je bilanční saldo rezervované kapacity mezi napěťovou 

úrovní VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a příslušným 

držitelem licence na distribuci elektřiny, kteří jsou připojeni k přenosové 

soustavě, stanovené jako průměr skutečně naměřených měsíčních hodinových 

maxim výkonů 4 zimních měsíců na přelomu roků i-2 a i-1, 

RKKZVVNei-2, RKKZVNei-2 [MW] je celková rezervovaná kapacita zákazníků 

včetně provozovatelů lokálních distribučních soustav (bez exportu, bez odběru 

přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu, bez tranzitu a bez 

odběru výrobců, kromě výrobců druhé kategorie, pro krytí spotřeby v areálu 

výrobny) napěťové úrovně VVN a VN, vykázaná provozovatelem distribuční 

soustavy v roce i-2, 
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KTRVVNi, KTRVNi [MW] jsou výpočtové hodnoty rezervované kapacity 

transformace z  úrovně VVN a VN na nižší napěťovou úroveň pro rok 

i stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, 

sdVVNepzi, sdVNepzi, sdNNepzi [Kč/MWh] jsou složky ceny za distribuci elektřiny za 

použití napěťových úrovní pro rok i stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, 

cpepsi [Kč/MWh] je složka ceny za přenos elektřiny za použití přenosové 

soustavy stanovená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

TE(PS-VVN)ei, TETRVVNei, TETRVNei [MWh] jsou předpokládané toky elektřiny pro 

rok i mezi přenosovou soustavou a napěťovou úrovní VVN distribuční soustavy, 

popřípadě předpokládané toky elektřiny transformací z napěťové úrovně VVN a 

VN na nižší napěťovou úroveň; je uvažován tok v transformaci mezi úrovněmi 

(na vstupu do transformace, tedy se započtením ztrát v transformaci mezi 

napěťovými úrovněmi); ztráty v transformaci z přenosové soustavy 

na napěťovou úroveň VVN distribuční soustavy jsou započteny do ztrát 

přenosové soustavy, 

TE(VVNk-VVN)ei [MWh] je předpokládané bilanční saldo elektřiny pro rok i mezi 

napěťovou úrovní VVN k-tého provozovatele sousední distribuční soustavy a 

příslušným provozovatelem distribuční soustavy, jejichž distribuční soustavy 

jsou připojeny k přenosové soustavě, 

RDME2VVNi, RDME2VNi, RDME2NNi [MWh] jsou předpokládané toky 

elektřiny pro rok i na výstupu z napěťové úrovně distribuční soustavy; jedná se 

o odběry zákazníků na dané napěťové úrovni, toky do transformace elektřiny do 

nižších napěťových úrovní (kromě NN), bilanční saldo odběru provozovatelů 

lokálních distribučních soustav, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě, 

export a odběry přečerpávacích vodních elektráren v čerpadlovém provozu 

a odběr výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu 

elektřiny a tepla na dané napěťové úrovni.  

 

Průměrná cena jednotkového množství elektřiny za použití sítě na napěťové úrovni NN 

v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem 

NNi

TRVNei
dVNepzidNNepzidNNepzi

2RDME

TE
csc   

Na napěťové úrovni NN jsou stanoveny dvousložkové ceny za distribuci elektřiny pro 

zákazníky přímo z upravených povolených výnosů a proměnných nákladů připadajících 

na napěťovou úroveň NN včetně části nákladů vyšších napěťových úrovní. Fixní složka ceny 

v Kč je vztažena k  plánované roční rezervované kapacitě v A vyjádřené jmenovitou 

proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem (technické maximum) zákazníků pro 

rok i, proměnná složka ceny v Kč/MWh je vztažena k odebranému množství elektřiny v MWh 

pro rok i, přičemž může být rozdělena na cenu vysokého a nízkého tarifu.  

 

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny na napěťové 

úrovni VVN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem 

dVVNepzi

KZVVNei

2KZVVNeidVVNerci

dVVNei c
RME

RKc
c 
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Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny 

na napěťové úrovni VN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem 

dVNepzi

KZVNei

2KZVNeidVNerci

dVNei c
RME

RKc
c 


   

kde 

RMEKZVVNei, RMEKZVNei [MWh] jsou předpokládaná roční množství elektřiny 

odebíraná zákazníky na napěťové úrovni VVN a VN pro rok i. 

 

Jednosložková průměrná cena za distribuci jednotkového množství elektřiny 

na napěťové úrovni NN v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem 

 
NNi

TRVNei

dVNepzi

NNi

TRVNei

dVNepzidVNeidNNeidNNei
2RDME

TE
c

1RDME

TE
ccsc   

kde 

sdNNei [Kč/MWh] je cena za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN 

stanovená podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, 

RDME1NNi [MWh] je předpokládané množství elektřiny pro rok i distribuované 

napěťovou úrovní NN zákazníkům bez exportu, bez odběru přečerpávacích 

vodních elektráren v čerpadlovém provozu a bez odběru výrobců, kromě 

výrobců druhé kategorie pro krytí spotřeby v areálu výrobny.  

Přetoky mezi sítěmi VVN jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav jsou 

hrazeny cenou za přenos elektřiny. Přetoky mezi sítěmi VN a NN jednotlivých provozovatelů 

regionálních distribučních soustav jsou hrazeny cenami za distribuci elektřiny provozovatele 

regionální distribuční soustavy. Při stanovení ceny za distribuci elektřiny jsou tyto náklady 

a výnosy započítávány do povolených nákladů nebo výnosů provozovatele distribuční 

soustavy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.  

 

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. 

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení 

a) Kč v celých korunách, 

b) MW a MWh na tři desetinná místa, 

c) Kč/MWh na dvě desetinná místa. 

Konečná cena je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Postup stanovení hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného 

zdroje 

 

(1) Výše hodinového zeleného bonusu cpzbhis v Kč/MWh pro veškerou podporovanou 

elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v roce i, kterou operátor trhu 

hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem 

podchisskuthivcozispzbhis c)c(cc  , je-li cskuthi ≥ 0  

podchisvcozispzbhis ccc  , je-li cskuthi < 0 

(2) Výše hodinového zeleného bonusu cpzbhis v Kč/MWh pro veškerou podporovanou 

elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h v roce i, pokud výrobce nabídl 

k výkupu obchodníkovi, který vykonává činnost povinně vykupujícího podle jiného 

právního předpisu5) alespoň část vyrobené elektřiny podle jiného právního předpisu6) a 

kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena regulačním vzorcem 

)c(cc skuthivcozispzbhis 
, je-li cskuthi ≥ 0  

vcozispzbhis cc 
, je-li cskuthi < 0 

kde 

cvcozis [Kč/MWh] je výkupní cena elektřiny z s-tého druhu obnovitelného zdroje, 

stanovená Úřadem, 

cskuthi [Kč/MWh] je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu v hodině h 

v  roce i, zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

cpodchis [Kč/MWh] je průměrná předpokládaná cena odchylky s-tého druhu 

obnovitelného zdroje, stanovená na základě vyhodnocení předložených 

hodinových diagramů denní predikce a dosažené skutečnosti výrob 

z podporovaných zdrojů energie za již ukončené kalendářní období a přepočtené 

na základě předpokládaného vývoje cen silové elektřiny a plánované výroby 

z podporovaných zdrojů energie. 

 

                                                 
5) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
6) §11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího 

 

Cena za činnost povinně vykupujícího cpvi v Kč/MWh je stanovena regulačním vzorcem 

pvi

pvi

pvi
PME

N
c   

kde 

Npvi [Kč] jsou plánované náklady za činnost povinně vykupujícího. Plánovanými 

náklady se pro účely této vyhlášky rozumí ekonomicky oprávněné náklady, 

stanovené vztahem 

pvipvipvipvipvi KFNFNANODCHN   

kde 

NODCHpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího na odchylky 

spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen 

v  roce i, stanovené Úřadem na základě skutečných odchylek v posledním účetně 

ukončeném kalendářním roce předcházejícím roku i a přepočtené na základě 

plánovaného vývoje instalovaného výkonu jednotlivých druhů obnovitelných 

zdrojů formou výkupních cen a předpokládaného vývoje tržních cen elektřiny 

pro rok i, 

NApvi [Kč] jsou plánované administrativní náklady povinně vykupujícího 

spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem, 

NFpvi [Kč] jsou plánované náklady povinně vykupujícího spojené s podporou 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, stanovené Úřadem jako úrok z kumulovaného 

rozdílu plánovaných příjmů a výdajů spojených s podporou elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou 

v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se 

splatností 1 rok za rok i-2 + 1%. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou 

v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se 

splatností 1 rok za rok i-2 - 1 %. V případě, že hodnota takto vypočtené sazby 

bude nižší než 0 %, bude použita hodnota 0 %,  

KFpvi [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený 

postupem podle přílohy č. 7 k této vyhlášce,  

PMEpvi [MWh] plánované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupené 

povinně vykupujícím v roce i, stanovené Úřadem. 

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. 

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení 

a) Kč v celých korunách, 

b) MW a MWh na 3 desetinná místa, 

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa. 

Konečná cena je zaokrouhlena na 2 desetinná místa. 
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. XXX/2015 Sb. 

Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice 

 

A) Korekční faktor za přenos elektřiny 

(1) Korekční faktor odpisů provozovatele přenosové soustavy KFpeoi v Kč zohledňující 

rozdíl mezi skutečnými a plánovanými odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku včetně odpisů majetku pořízeného z dotace v roce i-2, stanovený vztahem 

pokud 

1,05>
O

O

2peski

2pepli




 

platí, že  

peoMVipeoPPIipeoi KFKFKF  , pro 3i   

kde 

KFpeoPPIi [Kč] je část korekčního faktoru plánovaných odpisů provozovatele 

přenosové soustavy, které nepřesahují o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku včetně majetku pořízeného z dotace 

provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem 

 
100

PPI

100

PPI
O05,1OKF 1i2i

2peski2peskipeoPPIi


   pro 3i   

kde 

Opeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku provozovatele přenosové soustavy včetně odpisů majetku pořízeného 

z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2, 

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a  předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2, 

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a  předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1. 

KFpeoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů provozovatele přenosové 

soustavy, která přesahuje o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku včetně majetku pořízeného z dotace 

provozovatele přenosové soustavy stanovená vztahem 

pro  

 
100

MV100

100

MV100
OO1,05KF

1pei2pei

2pepli2peskipeoMVi









  pro 3i   

kde 
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Opepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy včetně odpisů majetku 

pořízeného z dotace sloužícího k zajištění přenosových služeb pro rok i-2, 

MVpei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na 

přenos elektřiny stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů 

na kapitál před zdaněním pro rok i-2, 

MVpei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na 

přenos elektřiny stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru nákladů 

na kapitál před zdaněním pro rok i-1, 

pokud 

1,05
O

O

2peski

2pepli





  

platí, že 

 
100

PPI

100

PPI
OOKF 1i2i

2pepli2peskipeoi


  , pro i≥3, 

(2) Korekční faktor regulační báze aktiv provozovatele přenosové soustavy KFpeRABt v Kč 

zohledňující rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t = l + i, aplikovaný od roku 

i ≥ 3, stanovený vztahem 

   
2peplt2pemplt2peplt2peplt2peplt2pemskt2peskt2pesktpeRABt kOVMIAkOVMIAKF    

kde 

IApeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

přenosové soustavy pro rok t-2, 

VMpeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele 

přenosové soustavy pro rok t-2, 

Opemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění 

přenosových služeb pro rok t-2, 

kpeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 1 k této 

vyhlášce,  

IApeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

přenosové soustavy pro rok t-2, 

VMpeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele 

přenosové soustavy pro rok t-2, 

Opemplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele přenosové soustavy sloužícího k zajištění 

přenosových služeb pro rok t-2. 

(3) Korekční faktor zisku provozovatele přenosové soustavy KFpezi v Kč zohledňující 

rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační 

báze aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3, stanovený vztahem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHKPUB)



  

pokud  

05,1>
kOVMIA

kOVMIA

2peplt2pemskt2peskt2peskt

2peplt2pemplt2peplt2peplt








, 

 

platí, že 

pezMVipezPPIipezi KFKFKF  , pro i≥3, 

kde 

KFpezPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele přenosové 

soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv která nepřesahuje 

o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele přenosové 

soustavy stanovená vztahem 

    

    

100

PPI

100

MV

kOVMIA1,05kOVMIA

100

PPI

100

PPI

100

MV

kOVMIA1,05kOVMIAKF

1i1pei

2peplt2pemskt2peskt2peskt2peplt2pemskt2peskt2peskt

1i2i2pei

2peplt2pemskt2peskt2peskt2peplt2pemskt2peskt2pesktpezPPIi

















, pro i≥3, 

KFpezMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele přenosové 

soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv která přesahuje o více 

než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele přenosové 

soustavy stanovená vztahem 

    

    

100

MV100

100

MV

kOVMIAkOVMIA1,05

100

MV100

100

MV100

100

MV

kOVMIAkOVMIA1,05KF

1pei1pei

2peplt2pemplt2peplt2peplt2peplt2pemskt2peskt2peskt

1pei2pei2pei

2peplt2pemplt2peplt2peplt2peplt2pemskt2peskt2pesktpezMVi
























 

pokud 

05,1
kOVMIA

kOVMIA

2peplt2pemskt2peskt2peskt

2peplt2pemplt2peplt2peplt








 , 

platí, že 

100

PPI

100

MV
KF

100

PPI

100

PPI

100

MV
KFKF 1i1pei

peRABt
1i2i2pei

peRABtpezi


 , pro i≥3, 

(4) Korekční faktor zisku z nedokončených investic provozovatele přenosové soustavy 

KFpenii v Kč zohledňující kumulovaný rozdíl zisku mezi skutečnou a plánovanou 

kumulovanou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3. 
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100

PPI

100

MV
NINI

100

PPI

100

PPI

100

MV
NINIKF 1i1pei

2pepli2peski
1i2i2pei

2pepli2peskipenii





 

pro i≥3, 

kde 

NIpeski-2 [Kč] je skutečná kumulovaná hodnota nedokončených investic 

provozovatele přenosové soustavy, které byly schválené Úřadem v roce i-2, 

NIpepli-2 [Kč] je plánovaná kumulovaná hodnota nedokončených investic 

provozovatele přenosové soustavy, které byly schválené Úřadem v roce i-2. 

(5) Korekční faktor investičního rozvojového faktoru provozovatele přenosové soustavy 

KFpeirfi v Kč, zohledňující splátku prostředků poskytnutých v rámci IRF v roce i-2, stanovený 

vztahem 

100

PPI

100

PPI
IRFKF 1i2i

2-peplipeirfi
  , pro i-1a 2 

kde 

IRFpepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota investičního rozvojového faktoru 

provozovatele přenosové soustavy pro činnost přenos elektřiny pro rok i-2. Pro 

výpočet korekčního faktoru investičního rozvojového faktoru nebude uplatněn 

výpočet korekčního faktoru podle vyhlášky č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace 

cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně 

vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.  

(6) Korekční faktor za použití přenosové sítě KFpepsi v Kč se stanoví tímto postupem: 

a) korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy KFpepsi je dán součinem indexů cen 

průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílem skutečných výnosů 

a skutečně vynaložených nákladů na nákup silové elektřiny na pokrytí ztrát v přenosové 

soustavě, včetně nákladů na odchylky mezi plánovaným a skutečně realizovaným 

průběhem ztrát v přenosové soustavě, administrativních poplatků tržním místům 

a odměny za činnost obstarávání elektřiny pro krytí ztrát stanovených Úřadem, 

b) korekční faktor za použití sítí přenosové soustavy podle písmene a) je přičítán 

k proměnným povoleným nákladům na nákup elektřiny pro krytí ztrát v přenosové 

soustavě pro rok i.  

 

B) Korekční faktory za systémové služby 

(1) Korekční faktor odpisů pro činnost poskytování systémových služeb KFssoi v Kč je 

stanoven vztahem 

100

PPI

100

PPI
)O(OKF 1i2i

2sspli2ssskissoi


   pro 3i   

kde 

Ossski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, 

Osspli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, sloužícího pro činnost poskytování systémových služeb v roce i-2, 
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PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2, 

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1. 

 

(2) Korekční faktor pro činnost poskytování systémových služeb KFssi v Kč je stanoven 

jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok i-2 a i-1 a rozdílu 

celkových skutečných nákladů a celkových skutečných výnosů za systémové služby v roce 

i-2. 

Celkové skutečné náklady se stanoví jako součet 

a) skutečných nákladů na nákup podpůrných služeb, 

b) skutečných nákladů na redispečink, 

c) skutečných nákladů na regulační energii ze zahraničí, 

d) skutečných nákladů na odchylky provozovatele přenosové soustavy placených 

operátorovi trhu, 

e) skutečných nákladů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na 

odchylky, 

f) skutečných nákladů na operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci 

spolupráce na úrovni provozovatele přenosové soustavy, 

g) skutečné náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle jiného 

právního předpisu4), 

h) skutečnými náklady za platbu za sníženou potřebu systémových služeb, 

i) úřadem povolených nákladů a odpisů souvisejících s organizováním obchodu 

s podpůrnými a systémovými službami v roce i-2, 

j) úřadem povoleného zisku v roce i-2, 

k) korekčního faktoru pro činnost poskytování systémových služeb z roku i-4. 

Celkové skutečné výnosy za systémové služby se stanoví jako součet 

a) celkových výnosů za systémové služby v roce i-2, 

b) výnosů z redispečinku, 

c) výnosů z regulační energie do zahraničí, 

d) výnosů z odchylek provozovatele přenosové soustavy placených operátorovi trhu, 

e) výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky, 

f) výnosů z operativní dodávky ze zahraničí a do zahraničí v rámci spolupráce na 

úrovni provozovatele přenosové soustavy, 

g) ostatních výnosů z pokut a penále při organizování trhu s podpůrnými službami. 

Korekční faktor KFssi je přičítán do upravených povolených výnosů provozovatele přenosové 

soustavy pro činnost poskytování systémových služeb stanovených Úřadem pro rok i. 
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C) Korekční faktor za distribuci elektřiny 

(1) Korekční faktor odpisů KFdxeoi v Kč provozovatele distribuční soustavy na 

jednotlivých napěťových úrovních, zohledňující rozdíl mezi skutečnými a plánovanými 

odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně odpisů majetku pořízeného 

z dotace v roce i-2, stanovený vztahem 

2dxeideoidxeoi kKFKF   

kde 

pokud  

2deski

2-depli

O

O



>1,05 

platí, že  

deoMVideoPPIideoi KFKFKF  , pro 3i   

kde 

KFdeoPPIi [Kč] je část korekčního faktoru plánovaných odpisů provozovatele 

distribuční soustavy, které nepřesahují o více než 5 % hodnotu skutečných 

odpisů dlouhodobého hmotného majetku provozovatele distribuční soustavy 

včetně odpisů majetku pořízeného z dotace stanovená vztahem 

 
100

PPI

100

PPI
O05,1OKF 1i2i

2deski2deskideoPPIi


   pro 3i   

kde 

Odeski-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku pořízeného 

z dotace sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2, 

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2, 

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1. 

KFdeoMVi [Kč] je část korekčního faktoru odpisů provozovatele distribuční 

soustavy, které přesahují o více než 5 % hodnotu skutečných odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku provozovatele přenosové soustavy včetně 

odpisů majetku pořízeného z dotace stanovená vztahem 

 
100

MV100

100

MV100
OO1,05KF 1dei2dei

2depli2deskideoMVi








  pro 3i   

Odepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy včetně odpisů majetku 

pořízeného z dotace sloužícího k zajištění distribuce elektřiny pro rok i-2, 
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MVdei-2 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na 

distribuci elektřiny stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru 

nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-2, 

MVdei-1 [%] je míra výnosnosti regulační báze aktiv pro držitele licence na 

distribuci elektřiny stanovená Úřadem podle metodiky váženého průměru 

nákladů na kapitál před zdaněním pro rok i-1, 

pokud 

1,05
O

O

2deski

2depli





 

platí, že 

 
100

PPI

100

PPI
OOKF 1i2i

2depli2deskideoi


  , pro i≥3, 

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových 

hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot 

aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové 

hodnotě aktiv v roce i-2. 

 

(2)  Korekční faktor regulační báze aktiv KFdeRABt v Kč, zohledňující rozdíl mezi 

skutečnou a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv provozovatele distribuční 

soustavy v roce t-2 aplikovaný od roku t = l + i, i ≥ 3 vztahem 

   
2deplt2demplt2deplt2deplt2deplt2demskt2deskt2desktdeRABt kOVMIAkOVMIAKF    

kde 

IAdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

distribuční soustavy pro rok t-2, 

VMdeskt-2 [Kč] je skutečná hodnota vyřazeného majetku provozovatele 

distribuční soustavy pro rok t-2, 

Odemskt-2 [Kč] je skutečná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění 

distribuce elektřiny pro rok t-2, 

kdeplt-2 [-] vyjadřuje plánovaný koeficient přecenění regulační báze aktiv 

provozovatele distribuční soustavy pro rok t-2 stanovený podle přílohy č. 3 

k této vyhlášce, 

IAdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota aktivovaných investic provozovatele 

distribuční soustavy pro rok t-2, 

VMdeplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota vyřazeného majetku provozovatele 

distribuční soustavy pro rok t-2, 

Odemplt-2 [Kč] je plánovaná hodnota odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku provozovatele distribuční soustavy sloužícího k zajištění 

distribuce elektřiny pro rok t-2. 

(3) Korekční faktor zisku KFdxezi v Kč provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých 

napěťových úrovních zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou 
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a plánovanou změnou hodnoty regulační báze aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 

vztahem 

2dxeidezidxezi kKFKF   

kde 

KFdezi [Kč] je korekční faktor zisku provozovatele distribuční soustavy 

zohledňující rozdíl zisku stanovený jako rozdíl mezi skutečnou a plánovanou 

změnou hodnoty regulační báze aktiv v roce i-2, aplikovaný od roku i ≥ 3 

stanovený vztahem 

pokud  

05,1>
kOVMIA

kOVMIA

2peplt2demskt2deskt2deskt

2deplt2demplt2deplt2deplt








, 

platí, že 

dezMVidezPPIidezi KFKFKF  , pro i≥3, 

kde 

KFdezPPIi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která nepřesahuje 

o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele distribuční 

soustavy stanovená vztahem 

    

    

100

PPI

100

MV

kOVMIA1,05kOVMIA

100

PPI

100

PPI

100

MV

kOVMIA1,05kOVMIAKF
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2deplt2demskt2deskt2deskt2deplt2demskt2deskt2deskt

1i2i2dei

2deplt2demskt2deskt2deskt2peplt2demskt2deskt2desktdezPPIi

















 

KFdezMVi [Kč] je část korekčního faktoru zisku provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované hodnoty regulační báze aktiv, která přesahuje 

o více než 5 % skutečnou hodnotu regulační báze aktiv provozovatele distribuční 

soustavy stanovená vztahem 
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MV100

100

MV

kOVMIAkOVMIA1,05

100

MV100
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MV100
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 , 
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platí, že 

100

PPI

100

MV
KF

100

PPI

100

PPI

100

MV
KFKF 1i1dei

deRABt
1i2i2dei

deRABtdezi
   

kdxei-2 [-] je váha jednotlivých napěťových úrovní skutečných zůstatkových 

hodnot aktiv roku i-2, vypočtená jako podíl skutečných zůstatkových hodnot 

aktiv na jednotlivých napěťových úrovních na celkové skutečné zůstatkové 

hodnotě aktiv v roce i-2. 

(4) Korekční faktor zisku z hodnoty nedokončených investic provozovatele distribuční 

soustavy na jednotlivých napěťových úrovních KFdxenii v Kč zohledňující rozdíl zisku mezi 

skutečnou a plánovanou kumulovanou hodnotou nedokončených investic v roce i-2, 

aplikovaný od roku i ≥ 3. 

   
100

PPI

100

MV
NINI

100

PPI

100

PPI

100

MV
NINIKF 1i1dei

2dxepli2dxeski
1i2i2dei

2dxepli2dxeskidxenii





 

pro i≥3, 

kde 

NIdxeski-2 [Kč] je skutečná kumulovaná hodnota nedokončených investic 

provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, které 

byly schválené Úřadem v roce i-2, 

NIdxepli-2 [Kč] je plánovaná kumulovaná hodnota nedokončených investic 

provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních, které 

byly schválené Úřadem v roce i-2, 

(5) Korekční faktor investičního rozvojového faktoru provozovatele distribuční soustavy 

na jednotlivých napěťových úrovních KFdxeirfi v Kč, zohledňující splátku prostředků 

poskytnutých v rámci IRF v roce i-2, stanovený vztahem 

100

PPI

100

PPI
IRFKF 1i2i

2-dxeplidxeirfi
  , pro i-1a 2 

kde 

IRFdxepli-2 [Kč] je plánovaná hodnota investičního rozvojového faktoru 

provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro rok 

i-2. Pro výpočet korekčního faktoru investičního rozvojového faktoru nebude 

uplatněn výpočet korekčního faktoru podle vyhlášky č. 436/2013 Sb., o způsobu 

regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 

a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za činnost distribuce elektřiny 

přiřazený k napěťové úrovni KFdxei v Kč je stanoven tímto postupem: 

a) pro činnost distribuce elektřiny jsou stanoveny výpočtové výnosy na jednotlivých 

napěťových úrovních a celkové výpočtové výnosy v součtu za všechny napěťové úrovně 

v roce i-2; výpočtové výnosy jsou stanoveny pomocí uplatněných cen za roční a měsíční 

rezervovanou kapacitu a skutečných hodnot rezervovaných kapacit zákazníků na 

napěťových úrovních VVN a VN a z tržeb za činnost distribuce elektřiny na napěťové 

úrovni NN vypočtených pomocí skutečných hodnot příslušných technických jednotek 

z tarifní statistiky přepočtené na roční spotřebu vykázanou pro rok i-2 podle jiného 
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právního předpisu2) a cen za distribuci elektřiny na napěťové úrovni NN stanovených 

Úřadem pro rok i-2, od kterých jsou odečteny tržby stanovené z ceny za použití 

distribuční soustavy a ceny za zprostředkování plateb na napěťové úrovni NN 

a ze skutečných hodnot odběrů zákazníků na napěťové úrovni NN; při stanovení 

výpočtových výnosů jednotlivých napěťových úrovní pro rok i-2 jsou zohledněny toky 

elektřiny transformacemi mezi napěťovými úrovněmi; do výpočtových výnosů na 

napěťové úrovni VVN se zahrnují platby od sousedních distribučních soustav za 

rezervaci kapacity, 

b) z výpočtových výnosů na jednotlivých napěťových úrovních stanovených podle písmene 

a) jsou vypočteny kontrolní výnosy tak, že jsou od výpočtových výnosů na napěťové 

úrovni VVN odečteny platby za rezervaci kapacity přenosové soustavy a platby 

sousedním distribučním soustavám za rezervaci kapacity na napěťové úrovni VVN, 

c) celkové kontrolní výnosy za všechny napěťové úrovně jsou dány součtem kontrolních 

výnosů na jednotlivých napěťových úrovních, 

d) korekční faktor za činnost distribuce elektřiny KFdei-2 se stanoví jako rozdíl mezi Úřadem 

upravenými povolenými výnosy a celkovými kontrolními výnosy v roce i-2, 

e) korekční faktor za distribuci elektřiny podle písmene d) je rozdělen v poměru velikosti 

rozdílu upravených povolených výnosů jednotlivých napěťových úrovní stanovených 

Úřadem pro rok i-2 a kontrolních výnosů jednotlivých napěťových úrovní podle písmene 

b) a následně je vynásoben indexy cen průmyslových výrobců (PPI) stanovených pro rok 

i-2 a i-1; takto stanovené korekční faktory KFdxei v Kč jsou přičteny k povoleným 

výnosům napěťových úrovní pro rok i.  

 

(7) Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za použití distribučních sítí 

KFdxepsi v Kč je stanoven jako součin indexů cen průmyslových výrobců stanovených pro rok 

i-2 a i-1 a jedné poloviny rozdílu skutečně vynaložených nákladů na nákup elektřiny na 

pokrytí ztrát v distribuční soustavě, stanovených podle písmene a) a kontrolních výnosů za 

použití sítí provozovatele distribuční soustavy, vypočtených postupem podle písmene b)  

a) vykázané skutečně vynaložené náklady jsou pro účely výpočtu korekčního faktoru 

upraveny o náklady, odpovídající překročení maximálního povoleného objemu celkových 

ztrát stanoveného jako součet součinů normativu ztrát na jednotlivých napěťových 

hladinách (kzdxei) a skutečného množství energie vstupující do jednotlivých napěťových 

hladin v roce i-2, případně překročení povolené ceny elektřiny na krytí ztrát v distribuční 

síti; skutečně vynaložené náklady zohledňují i vyrovnávací platby mezi provozovatelem 

distribuční soustavy a dodavatelem elektřiny na ztráty, vyplývající z rozdílu celkového 

množství ztrát nakoupeného provozovatelem distribuční soustavy a celkového množství 

ztrát vykázaného provozovatelem distribuční soustavy, 

b) kontrolní výnosy za použití sítí jsou stanoveny očištěním skutečných výnosů za použití 

sítí o nákladový korekční faktor za použití sítí za rok i-4 a dále o platby za použití sítí 

přenosové soustavy a platby za použití sítí sousedních distribučních soustav; skutečné 

výnosy za použití sítí provozovatele distribuční soustavy se stanoví jako součet součinů 

cen za použití sítí a množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy účastníky trhu 

s elektřinou na jednotlivých napěťových hladinách vykázaného pro rok i-2, 

c) vypočtený korekční faktor se rozdělí na jednotlivé napěťové hladiny v poměru rozdílů 

skutečných a normativních ztrát pro rok i-2 na jednotlivých napěťových hladinách a takto 

stanovený korekční faktor KFdxepsi je přičítán k proměnným povoleným nákladům na 

nákup elektřiny pro krytí ztrát v distribuční soustavě pro rok i. 

 

(8)  Korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni 

distribuční soustavy KFdxePpSi v Kč je stanoven tímto postupem: 
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a) provozovatel distribuční soustavy vykazuje Úřadu skutečné náklady na platby za 

podpůrné služby využívané provozovatelem distribuční soustavy v roce i-2 podle 

pravidel pro využívání, ocenění a vykazování jednotlivých kategorií podpůrných služeb 

stanovených Úřadem, 

b) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni 

distribuční soustavy je roven nákladům vykázaným podle písmene a) se zohledněním 

časové hodnoty peněz, 

c) korekční faktor provozovatele distribuční soustavy za podpůrné služby na úrovni 

distribuční soustavy se rozpočítá na jednotlivé napěťové úrovně v poměru povolených 

výnosů provozovatele distribuční soustavy na jednotlivých napěťových úrovních pro rok 

i, stanovených podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. 

 

D) Korekční faktory související s podporou elektřiny  

Korekční faktor za činnost povinně vykupujícího KFpvi v Kč je stanoven vztahem 

 

kde 

Nskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady za činnost povinně vykupujícího v roce i-2. 

Skutečnými náklady se pro účely této vyhlášky rozumí ekonomicky oprávněné 

náklady. 

2-pvi2skutpvi2-skutpvi2-skutpvi2-skutpvi2-skutpvi KFNOSTNFNANODCHN    

kde 

NODCHskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady povinně vykupujícího na odchylky 

spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen 

a s výkupem elektřiny podle jiného právního předpisu6) v roce i-2, 

NAskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné administrativní náklady povinně vykupujícího 

spojené s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen 

a s podporou elektřiny podle jiného právního předpisu6), posouzené a stanovené 

Úřadem, 

NFskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné náklady povinně vykupujícího spojené s podporou 

elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a s podporou elektřiny 

podle jiného právního předpisu6) v roce i-2, stanovené Úřadem jako úrok 

z kumulovaného rozdílu skutečných příjmů a výdajů spojených s podporou 

elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen. Záporné hodnoty 

kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční 

hodnotou sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %. V případě, že 

skutečná výše úrokových sazeb na úvěry doložená povinně vykupujícím 

přesáhne v příslušných měsících průměrnou měsíční hodnotu sazby PRIBOR se 

splatností 1 rok za rok i-2 + 1 %, posoudí je Úřad. Kladné hodnoty 

kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých měsících úročeny skutečně dosaženou 

sazbou z vkladu doloženou povinně vykupujícím, 

NOSTskutpvi-2 [Kč] jsou náklady povinně vykupujícího podle jiného právního 

předpisu6) vyplývající z úhrady rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem 

výrobci formou zelených bonusů, který vyrobenou elektřinu nabídl povinně 

 
100

PPI

100

PPI
VNKF 1i2i

2skutpvi2skutpvipvi
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vykupujícímu v souladu s jiným právním předpisem6), skutečně dosažené v roce 

i-2,  

KFpvi-2 [Kč] je korekční faktor za činnost povinně vykupujícího stanovený za 

rok i-4 a započítaný do ceny za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2,  

Vskutpvi-2 [Kč] jsou skutečné výnosy za činnost povinně vykupujícího v roce i-2, 

stanovené vztahem 

2osti2skutpvi2pvi2-skutpvi V)PMEc(V    

kde 

cpvi-2 [Kč/MWh] je cena za činnost povinně vykupujícího pro rok i-2, 

PMEskutpvi-2 [MWh] je skutečné množství elektřiny z obnovitelných zdrojů 

vykoupené povinně vykupujícím formou výkupních cen v roce i-2, 

Vosti-2 [Kč] je ekonomický prospěch povinně vykupujícího spojený s uplatněním 

povinně vykoupené ekologicky šetrné elektřiny stanovený Úřadem, 

PPIi-2 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-2, 

PPIi-1 [%] je index cen průmyslových výrobců stanovený na základě podílu 

klouzavých průměrů indexů cen průmyslových výrobců za posledních 12 měsíců 

a předchozích 12 měsíců, zveřejněný Českým statistickým úřadem v tabulce 

„Index cen průmyslových výrobců“ (kód 011044) za měsíc duben roku i-1.  

V průběhu výpočtů není prováděno zaokrouhlování. 

Vstupní hodnoty jsou v závislosti na jednotce uváděny v zaokrouhlení 

a) Kč v celých korunách, 

b) MW a MWh na 3 desetinná místa, 

c) Kč/MWh na 2 desetinná místa, 

d) procenta na 3 desetinná místa, 

e) poměrná míra na 5 desetinných míst. 

Korekční faktory jsou zaokrouhleny na celé koruny. 
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