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III. 

 

Odůvodnění 

 

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

a teplárenství 

 

Obecná část 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a předpisy Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě: 

- ustanovení § 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 pozdějších předpisů, podle kterého je Energetický regulační úřad (dále 

„Úřad“) oprávněn stanovit vyhláškou způsob regulace v energetických odvětvích, postupy pro 

regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, 

přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování 

energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,  

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

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných 

zdrojích energie“), podle kterého je Úřad oprávněn stanovit vyhláškou způsob stanovení 

hodinového zeleného bonusu na elektřinu, hodinové ceny, ceny na úhradu nákladů spojených 

s podporou elektřiny a ceny za činnost povinně vykupujícího,  

- ustanovení § 2c písm. b) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 

v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého Úřad vydává právní předpisy pro 

regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky. Předkládaný návrh vyhlášky je 

v souladu s těmito zákony, zejména s prováděným ustanovením § 19a energetického zákona, 

ve znění pozdějších předpisů. Pro nastavení způsobu regulace cen a postupů pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství Úřad v minulosti zvolil jednotnou metodiku regulace na tzv. 

regulační období. Stávající platná a účinná 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, byla připravena pro podmínky odpovídající tehdy aktuální 

situaci v energetických odvětvích. Obsahem vyhlášky byla metodika regulace pro určitý 

časový úsek, tzv. regulační období, které končí dnem 31. prosince 2015. Vzhledem k této 

skutečnosti přistoupil Úřad k vydání nové vyhlášky, která nastavuje způsob a postupy 

regulace cen v elektroenergetice a teplárenství pro období od 1. ledna 2016. Pokud by 

navržená vyhláška nebyla vydána, nebyla by stanovena pravidla pro výpočet cen na rok 2016, 

a tedy v konečném důsledku by tato skutečnost znamenala ukončení regulace uvedených 

činností, což by bylo porušením současné platné evropské legislativy a zákonných požadavků 

v oblasti regulace.  

Návrh vyhlášky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 

2003/54/ES, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 

o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 

2001/77/ES a 2003/30/ES, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 

18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury a 
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nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry 

pro transevropské energetické sítě. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU, návrh 

vyhlášky není s právem EU v rozporu. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 

Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 

navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá 

jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. 

V důsledku vydání nové vyhlášky, která stanovuje pravidla regulace cen v elektroenergetice a 

teplárenství, se neočekává hospodářský a finanční zásah do podnikatelského prostředí v dané 

regulované oblasti. Navrhovaná úprava vyhlášky by měla přinést jistotu ohledně metodiky 

stanovení cen od 1. ledna 2016. 

Vyhláška nepředpokládá sociální dopady nebo dopad na životní prostředí. V souvislosti 

s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají dopady na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani 

dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 

osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. Jedná se z velké části 

o úpravu pravidel pro období od 1. ledna 2016 a stanovení postupů výpočtu cen pro odvětví 

elektroenergetiky a teplárenství a cen souvisejících s podporou energií. Tyto změny de facto 

neumožňují vznik korupčního prostředí. Návrh vyhlášky proto nepředpokládá založení 

korupčních rizik ani jejich nárůst. 
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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška č. …, o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice 

a teplárenství  

1.2 Definice problému 

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,  

stanovuje metodiku regulace do roku 2015, proto je nutné připravit nová pravidla a postupy 

regulace pro následující období. Vzhledem k této skutečnosti přistoupil Úřad k vydání nové 

vyhlášky, která nastavuje způsob a postupy pro regulace cen za činnosti v elektroenergetice a 

teplárenství pro období od 1. ledna 2016. Pokud by navržená vyhláška nebyla vydána, nebyla 

by stanovena pravidla pro výpočet cen na rok 2016, a tedy v konečném důsledku by tato 

skutečnost znamenala ukončení regulace cen v elektroenergetice a teplárenství, což by bylo 

porušením současné platné evropské legislativy a zákonných požadavků v oblasti regulace. 

Energetický regulační úřad v uplynulých dvou letech pracoval na nových pravidlech pro 

nové regulační období pro regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství, která by 

reflektovala situaci v daných sektorech, vyváženě upravovala zájmy všech účastníků trhu a 

splňovala veškeré zákonné požadavky, zejména § 19a energetického zákona.  

Navrhovaná právní úprava nastavuje principy regulace pro období od 1. ledna 2016 pro 

regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství. 

Vzhledem k odlišnému přístupu k regulaci vyčleňuje návrh vyhlášky ze stávající 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, celou část týkající se 

operátora trhu. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zásady cenové regulace ve smyslu § 17e energetického zákona, prováděcí právní předpis 

k § 19a energetického zákona ve smyslu § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona a 

rozhodnutí Úřadu o cenách podle zákona o cenách ve smyslu § 17 odst. 6 

písm.  d) energetického zákona ve svém souhrnu vymezují základní rámec právní úpravy 

regulace cen v České republice. 

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, je Úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem způsob regulace a postupy 

pro regulaci cen v energetických odvětvích. 

Na základě energetického zákona, ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a na základě zákona 

č. 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), vydal v roce 2009 

Energetický regulační úřad k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a § 4 odst. 

10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu 

regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Vyhláška byla 
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novelizována vyhláškou č. 264/2010 Sb., vyhláškou č. 393/2011 Sb. a vyhláškou č. 348/2012 

Sb. 

Po přijetí zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další 

související zákony, který novelizuje stávající znění zákona o podporovaných zdrojích energie, 

vydal Energetický regulační úřad vyhlášku 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. 

Navrhovaná právní úprava nastavuje principy regulace pro období, které je pro regulaci cen 

za v elektroenergetice a teplárenství začíná od 1. ledna 2016. 

Návrh vyhlášky rovněž reflektuje změny občanského zákoníku novelizovaného s účinností od 

1. ledna 2014, zejména v oblasti relativních majetkových práv. 

1.4 Identifikace dotčených skupin 

Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence udělené 

rozhodnutím Energetického regulačního úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických 

odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přenos 

elektřiny, distribuci elektřiny, na činnost obchod s elektřinou v pozici povinně vykupujícího 

podle zákona o podporovaných zdrojích, na výrobu a distribuci tepla. 

Mezi další subjekty, dotčené regulací cen v elektroenergetice a teplárenství, lze zařadit 

každého občana, každou společnost a organizaci (veřejné orgány, neziskové organizace 

i podnikatelské subjekty), kteří v konečném důsledku navrhované regulace hradí výsledné 

regulované ceny, které jsou danou metodikou a regulací stanoveny. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je definovat způsob regulace pro období, začínající 1. ledna 2016. 

Základní principy výpočtu zůstávají v souladu se zněním vyhlášky č. 436/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Základní vzorec výpočtu povolených výnosů je rozšířený o parametr 

faktor trhu, který umožňuje do povolených výnosů zahrnout mimořádné a jednorázové 

náklady. Dále je umožněno zohlednit v regulaci nedokončené investice do regulované 

činnosti, jejichž doba realizace přesáhne dva roky a celková plánovaná hodnota je vyšší než 

0,5 mld. Kč. Pro zpřesnění plánování hodnot vstupujících do povolených výnosů ze strany 

regulovaných subjektů byla zavedena dvojí časová hodnota peněz. Při přeplánování o hodnotu 

vyšší než 5 % bude jako časová hodnota peněz použita hodnota míry výnosnosti regulační 

báze aktiv, v ostatních případech hodnota index cen průmyslových výrobců. Dále je vyřešen 

způsob zohlednění dotace do výpočtu povolených výnosů. 

Nově je zaveden Fond obnovy a rozvoje, který je motivačním nástrojem pro investování 

odpisů do obnovy majetku. Rovněž se upřesňuje postup výpočtu ceny za použití sítí 

distribuční soustavy, která bude nadále podléhat korekci s uplatněním motivačního prvku 

regulace. 

Pro dosažení evropských energetických a environmentálních cílů je nutné podporovat 

integraci energie z obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy. Směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 

proto ukládá členským státům povinnost učinit potřebné kroky k rozvoji přenosových 

a distribučních sítí tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, 
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který umožňuje rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento cíl je reflektován 

taktéž ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, v jejímž 

recitálu jsou členské státy vybízeny k podněcování modernizaci distribučních sítí, například 

zaváděním inteligentních sítí, které by měly být budovány tak, aby motivovaly 

k decentralizované výrobě elektřiny a energetické účinnosti. Ustanovení této směrnice 

o veřejné službě dále ukládají členským státům přijmout opatření na dosažení cílů ochrany 

životního prostředí. K takovým opatřením může patřit zejména poskytování přiměřených 

hospodářských pobídek na údržbu a výstavbu potřebné infrastruktury.  

Energetický regulační úřad, jakožto národní regulační orgán, má podle čl. 36 směrnice 

2009/72/ES mimo jiné usilovat o rozvoj bezpečných, spolehlivých a efektivních 

nediskriminačních soustav orientovaných na spotřebitele při nejnižších možných nákladech 

a v souladu s cíli všeobecné energetické politiky i podporovat integraci výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie jak v přenosových, tak v distribučních sítích. Za tímto účelem 

musí Energetický regulační úřad zajistit, aby byly provozovatelům a uživatelům soustav 

poskytovány vhodné pobídky, jak krátkodobě, tak dlouhodobě, ke zvyšování výkonnosti 

soustav a k podpoře integrace trhu. 

V nedávné době byl význam rozvoje elektroenergetické infrastruktury zdůrazněn přijetím 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry 

pro transevropské energetické sítě. Tímto nařízením se pro projekty společného zájmu, tedy 

projekty, které vedle dalšího na celoevropské úrovni přispívají k udržitelnosti a bezpečnosti 

dodávek, zavádí systém pobídek. Energetický regulační úřad spatřuje v novém nařízení 

inspiraci pro dosažení výše popsaných úkolů, které jsou mu ukládány evropskou legislativou, 

taktéž na národní úrovni. 

Pro zajištění nepřerušovaných dodávek energie za dostupné ceny byly a jsou nutné významné 

investice do energetické infrastruktury, zejména s ohledem na začlenění a vliv výroby 

elektřiny z decentrálních zdrojů (včetně přetoků elektřiny ze sousedních soustav) 

do provozování přenosové a distribučních sítí a udržení spolehlivosti dodávky spotřebitelům. 

Návrh vyhlášky reaguje na výše popsanou situaci a skutečnosti a definuje nově pro 

provozovatele přenosové a distribučních soustav parametr faktor trhu a současně bylo 

umožněno zahrnout do výpočtu nedokončené investice. V souvislosti s tím byly doplněny 

výpočty v příloze č. 1 Postup stanovení cen za přenos elektřiny, příloze č. 3 Postup stanovení 

cen za distribuci elektřiny a příloze č. 7 Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice. 

K zajištění dlouhodobých a strategických záměrů ohledně budování kvalitní, spolehlivé 

a bezpečné energetické sítě se zajištěním dostatečně vysoké kvality dodávek pro konečné 

zákazníky je nutné zabezpečit dlouhodobě stabilní právní a regulační prostředí.  

Právní úpravu regulace cen ovšem nelze zaměňovat pouze a jen za právní úpravu stanovenou 

regulační vyhláškou. Stabilita a předvídatelnost pro investování je proto dále zajištěna tím, že 

konkrétní hodnota parametru míry výnosnosti je obsažena v zásadách cenové regulace ve 

smyslu § 17e energetického zákona. Regulační vyhláška na zásady cenové regulace navazuje 

normativním, a tedy právně závazným, stanovením způsobu a postupů regulace, jejichž 

součástí je i povinnost oznamovat ve stanovených termínech konkrétní hodnotu nejen tohoto, 

ale i dalších, ve vyhlášce vymezených, parametrů regulačního vzorce. Tím je rovněž naplněna 

povinnost Úřadu postupovat při výkonu své cenově regulační kompetence transparentně a 

předvídatelně podle § 17 odst. 3 energetického zákona. 
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1.6 Zhodnocení rizika 

Vzhledem k tomu, že podle současně platné národní a evropské legislativy není možné 

ukončení regulace uvedených činností, nevydáním vyhlášky by na Úřadu spočinulo riziko 

porušením zákonných požadavků v oblasti regulace. 

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

teplárenství je prováděcím právním předpisem energetického zákona, který stanovuje pravidla 

pro regulaci cen. Pokud by navržená vyhláška nebyla vydána, nebyla by definována pravidla 

pro výpočet cen na další rok, konkrétně by tedy hrozilo riziko, že by nebyly stanoveny 

regulované ceny elektřiny na rok 2016. 

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

a teplárenství je prováděcím právním předpisem energetického zákona (a zákona 

o podporovaných zdrojích), jehož novela je v současné době v procesu schvalování a existuje 

reálné riziko, že tato vyhláška bude muset být znovu novelizována ve velmi krátké době tak, 

aby vyhovovala novému energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie.  
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2. Návrh variant řešení 

2.1 Nová vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství 

Varianta I. – rezignace na úpravu vyhlášky 

Tato varianta by znamenala ponechat stávající znění vyhlášky bez jakékoli úpravy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že III. regulační období (podle právní úpravy dané vyhláškou 

č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) končí dnem 31. prosince 2015, je Úřad 

povinen adekvátním způsobem zabezpečit stabilní právní a regulační prostředí na rok 2016. 

Nečinnost Úřadu by proto fakticky znamenala ukončení regulace pro III. regulační období, 

což ovšem při současném znění vyhlášky, která výslovně upravuje parametry pro 

III. regulačního období, přináší právní nejistotu pro období následující. Vydání vyhlášky 

k provedení § 19a, tj. k provedení způsobu regulace v energetických odvětvích a postupů pro 

regulaci cen podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá 

energetický zákon ve svém ustanovení § 98 odst. 2 písm. f) - při ponechání stávajícího znění 

vyhlášky by však pro rok 2016 bylo zmocnění pro Úřad naplněno jen formálně a Úřad by tak 

nesplnil svoji povinnost zabezpečit stabilní právní a regulační prostředí k zajištění 

dlouhodobých a strategických záměrů ohledně budování kvalitní, spolehlivé a bezpečné 

energetické sítě se zajištěním dostatečně vysoké kvality dodávek pro konečné zákazníky. 

Varianta II. – úprava podle návrhu 

Návrh vyhlášky vymezuje postupy Úřadu při stanovení regulovaných cen, a to na základě 

energetického zákona, ve spojení se zákonem o podporovaných zdrojích energie. Je nezbytné 

stanovit v souladu s prováděcím právním předpisem parametry pro období od 1. 1. 2016 a 

následně na jejich základě stanovit parametry a ceny pro jednotlivé roky. 

Pro odvětví elektroenergetiky a teplárenství Úřad vytvořil příslušný návrh zásad cenové 

regulace pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství, která byl s regulovanými subjekty 

diskutována prostřednictvím veřejného konzultačního procesu. Tato metodika regulace 

vymezuje regulační principy, na kterých má být postavena právní úprava regulace období od 

1. 1. 2016. Z tohoto důvodu je více než vhodné, aby tato nová etapa regulace v energetických 

odvětvích byla realizována prostřednictvím nové vyhlášky, ve které bude projednaná 

metodika zakotvena. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. má přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR, znamená ukončení 

regulace a přináší právní nejistotu pro období následující. 

Varianta I. nepřináší žádné přínosy. 

Zachování současného stavu by nebylo v souladu energetickým zákonem a se zákonem 

o podporovaných zdrojích a dalšími právními předpisy, protože Úřad výše zmíněné ceny 

stanovuje v cenovém rozhodnutí a má mandát pro tvorbu vyhlášek, které definují výpočet 

těchto cen. 

Varianta II. 

Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Základní principy 

regulace zůstávají zachované. Jejím hlavním přínosem je zajištění stabilního a 

předvídatelného prostředí pro následující období.  
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Varianta II. má pozitivní dopad, oproti variantě I. definuje výpočet jednotlivých cen pro 

období od 1. 1. 2016, čímž přispívá k předvídatelnosti a stabilitě regulace.  

Varianta II. je v souladu s energetickým zákonem, se zákonem o podporovaných zdrojích a 

dalšími právními předpisy. 

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II. zajišťující nastavení cen pro následující období 

v elektroenergetice a teplárenství. 

2.2 Faktor trhu 

Varianta I. – ponechání stávajícího stavu – nezavedení faktoru trhu 

Při ponechání stávajícího stavu, tzn. při nezavedení faktoru trhu, nebude možné po stanovení 

nákladové báze upravovat nastavení parametrů regulačního vzorce, a to ani v nezbytných a 

odůvodněných případech.  

Varianta II. – zavedení faktoru trhu 

Zavedení faktoru trhu umožní v případech, kdy budou regulovaným subjektům např. 

z důvodů změny legislativy, vývoje situace na trhu zavádění nových technologií apod. vznikat 

jednorázové náklady, které nejsou prokazatelně obsaženy ve stanovené nákladové bázi, 

zohlednit tyto náklady v povolených výnosech.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Pokud není možné po stanovení báze nákladů v odůvodněných případech upravovat 

parametry, jsou náklady vyvolané např. změnou legislativy hrazené na úkor regulovaného 

subjektu. 

Varianta II. 

Zavedení faktoru trhu umožní v odůvodněných případech po individuálním posouzení 

zohlednit mimořádné náklady v následujícím roce po jejich vynaložení.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II. Základní vzorec výpočtu povolených výnosů je 

rozšířený o parametr faktor trhu, který umožňuje do povolených výnosů zahrnout mimořádné 

a jednorázové náklady. 

 

2.3 Nedokončené investice 

Varianta I. – ponechání stávajícího stavu – nezavedení nedokončených investic 

Stávající stav neumožňuje regulovaným subjektům zohlednit do regulace investici dříve, než 

před její aktivací. Vzhledem k tomu, že v případě významných investic trvá jejich realizace 

několik let, hradí po celou dobu realizace veškeré náklady regulovaný subjekt z vlastních 

prostředků.  

Varianta II. – zavedení nedokončených investic 

Umožněním zahrnutí nedokončených investic do parametru zisku jsou regulovanému subjektu 

pokryty úroky spojené s úvěrem na realizaci významných investic.  
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Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. má dopad do doby návratnosti investice a tím demotivuje regulované subjekty 

k investování. Tím by v konečném důsledku mohlo dojít ke snížení spolehlivosti a 

bezpečnosti dodávky. 

Varianta II. 

Varianta II. oproti tomu podporuje regulované subjekty k investicím do zařízení sloužícího 

k zajištění licencované činnosti.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II. Jednotlivé nedokončené investice do regulované 

činnosti, jejichž doba výstavby přesáhne dva roky a celková plánovaná hodnota přesáhne 

0,5 mld. Kč, budou po individuálním posouzení postupně zařazovány do regulační báze aktiv. 

Plány vynaložených prostředků podléhají korekci. 

2.4 Fond obnovy a rozvoje 

Varianta I. – ponechání stávajícího stavu – nezavedení Fondu obnovy a rozvoje 

Pokud nebude zaveden fond obnovy a rozvoje nebudou společnosti motivovány k investování 

odpisů zpět do obnovy aktiv sloužících k výkonu licencované činnosti. Tím by postupně 

klesala jejich hodnota, docházelo by k jejich zastarávání. V konečném důsledku by mohlo 

dojít k ohrožení kvality poskytovaných služeb.  

Varianta II. – zavedení Fondu obnovy a rozvoje 

Zavedení fondu obnovy a rozvoje, který bude motivovat investování odpisů do obnovy 

majetku.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Při nezavedení fondu obnovy a rozvoje do regulace vzniká riziko, že nebudou 

provozovatelem odpisy investovány do obnovy provozovaného zařízení, tím dojde ke snížení 

jeho hodnoty a v konečném důsledku k ohrožení kvality dodávky.  

Varianta II. 

Přínosem II. varianty je motivace regulovaných subjektů k investicím do obnovy majetku.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., zavedení fondu obnovy a rozvoje, který je 

motivačním nástrojem pro investování odpisů do obnovy majetku.  

Zároveň bude stav fondu obnovy a rozvoje parametrem pro posuzování zařazení 

nedokončených investic do regulace.  

2.5 Časová hodnota peněz  

 

Varianta I. – ponechání stávajícího stavu – nezavedení dvojí hodnoty časové hodnoty 

peněz 
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Stávající stav uplatňuje jednotnou sazbu časové hodnoty peněz, a to hodnotu indexu 

spotřebitelských cen. Tato časová hodnota peněz je uplatňována pro výpočet korekčního 

faktoru, kterým je zohledněn rozdíl mezi plánovanými a skutečnými hodnotami vstupujícími 

do regulace. 

Varianta II. – zavedení dvojí hodnoty časové hodnoty peněz 

Pro zpřesnění plánování hodnot vstupujících do povolených výnosů ze strany regulovaných 

subjektů je zavedena dvojí časová hodnota peněz. Při přeplánován o hodnotu vyšší než 5 % 

bude jako časová hodnota peněz použita hodnota míry výnosnosti regulační báze aktiv, 

v ostatních případech hodnota indexu cen průmyslových výrobců. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá žádné přínosy ani pro regulované subjekty ani pro konečné zákazníky.  

Varianta II. 

Varianta II. je přínosem zejména pro konečné zákazníky, protože motivuje provozovatele 

přenosové nebo distribučních soustav k přesnějšímu plánování hodnot vstupujících do 

regulace. Tím dojde k omezení vlivu korekčních faktorů na výslednou cenu a tím dojde ke 

stabilizaci cen.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., zavedení rozdílné výše časové hodnoty peněz pro 

výpočet korekčních faktorů odpisů a korekčního faktoru zisku.  

3. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci regulace je Úřad, který 

současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných činností. 

Implementace nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Úřadu, ani na ostatní 

veřejné rozpočty. 

Náklady na implementaci uvažované varianty jsou vzhledem k nákladům spojeným 

se zajištěním provozu přenosové soustavy a distribučních soustav a dodávek elektřiny 

zanedbatelné, neboť jsou v souladu s každoročními úpravami systémů k zajištěním fakturace 

cen dle platného cenového rozhodnutí Úřadu. 

4. Přezkum účinnosti 

Zda právní předpis splňuje cíle, pro které byl vytvořen, je každoročně ověřeno zejména při 

procesu stanovování regulovaných parametrů a následně cen.  

Jedinou cestou, jak zajistit, aby Úřad mohl plnit svoji funkci a byla definovaná pravidla pro 

rok 2016 a stanoven regulační rámec pro tvorbu příslušných cen a nechybělo tak krytí nákladů 

regulovaných subjektů vzniklých v souvislosti s výkonem jeho činností v energetických 

odvětvích, je vydání nové vyhlášky. Současně je si však Úřad vědom skutečnosti, že je 

připravována novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie a zná 

možné dopady na zásady regulace. Přezkum účinnosti regulace bude rovněž zahájen 

nejpozději dnem nabytí platnosti novely energetického zákona a zákona o podporovaných 

zdrojích energie, a to i bez dalších podnětů, které Úřad obdrží. 
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5. Konzultace a zdroje dat 

Navrhované změny byly po jednotlivých částech konzultovány s regulovanými subjekty. 

Vznesené připomínky byly Úřadem projednány a v případě oprávněnosti byly zapracovány do 

předkládaného návrhu vyhlášky. 

6. Kontakt na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Jitka Kodešová 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace / Oddělení regulace cen 

tel. 255 715 559 

e-mail: jitka.kodesova@eru.cz 
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Zvláštní část 

ČÁST PRVNÍ 

K § 1 

V souladu s energetickým zákonem upravujícím regulované ceny v elektroenergetice (cena za 

přenos elektřiny, systémové služby, distribuci elektřiny, elektřiny dodavatele poslední 

instance, na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, za činnost povinně vykupujícího 

a postup stanovení hodinového zeleného bonusu) je odkazem na přílohy k této vyhlášce 

stanoveno, jakým způsobem je příslušná cena regulována.  

V návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který vedle nájmů vytváří institut 

pachtu, je zde uvedeno použití ustanovení této vyhlášky i pro jiné užívací právo 

k energetickému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo. 

K § 2 

V souladu s energetickým zákonem upravujícím regulované ceny v elektroenergetice je 

vymezeno stanovení ceny za distribuci pro provozovatele lokální distribuční soustavy. 

V souladu s § 19a odst. 5 energetického zákona je Energetický regulační úřad oprávněn 

rozhodnout o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele 

distribuční soustavy. 

Cena za dodávku poslední instance je regulována formou věcného usměrňování ceny, 

a podmínky pro sjednávání ceny jsou pro příslušný regulovaný rok stanoveny cenovým 

rozhodnutím. 

K § 3 

Oproti stávajícímu textu vyhlášky č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení 

§ 6 chybí způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a 

teplárenství, který je nově řešen v samostatné vyhlášce.  

Obsah ustanovení se týká popisu způsobu regulace a stanovení cen při vzniku držitele licence 

nebo přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu energetického 

zařízení. Tyto skutečnosti mohou mít vliv na způsob regulace a stanovení cen dotčeným 

držitelům licence. Vyhláška proto obsahuje relevantní ustanovení o následném postupu při 

vzniku těchto skutečností tak, aby Úřad jako cenově regulační orgán mohl v daných případech 

postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a aby tak byla zajištěna 

transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí. Ustanovení rovněž přináší právní 

jistotu držitelům licencí, kterých se přeměna držitele licence, nebo úplatné nabytí, pacht či 

nájem energetického zařízení přímo dotýká.  

K § 4 

Oproti stávajícímu textu vyhlášky č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení 

§ 7 chybí způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených s podporou elektřiny a podporou 

decentrální výroby elektřiny, který je nově řešen v samostatné vyhlášce.  

Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek pro sjednání cen, přičemž tyto 

cenové podmínky stanoví Úřad jako cenově regulační orgán. Obsah ustanovení se týká 

způsobu regulace cen v teplárenství, a to věcným usměrňováním cen, a zveřejnění cenového 

rozhodnutí v oblasti teplárenství, což odpovídá stávající právní úpravě, kdy podle ustanovení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHKQH9)



- 13 - 

§ 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad povinen 

vyhláškou mimo jiné stanovit způsob regulace v energetických odvětvích, postupy pro 

regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách. 

Energetickými odvětvími v působnosti Úřadu ve smyslu § 1 energetického zákona je 

elektroenergetika, plynárenství i teplárenství. Podle ustanovení § 19a odst. 1 energetického 

zákona při regulaci cen postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny pokrývaly účelně vynaložené 

náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, 

dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení 

sloužících k výkonu licencované činnosti. V souladu s ustanovením § 19a odst. 2 postupuje 

Úřad obdobně při věcném usměrňování ceny tepelné energie. 

K § 5 

Přechodná ustanovení upravují použití nové právní úpravy ve vztahu k předcházejícímu 

regulačnímu období. 

K § 6 

Jedná se o zrušovací ustanovení, kterým se zrušuje 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. 

K § 7 

Účinnost vyhlášky je navržena tak, aby upravený způsob regulace cen mohl být použit pro 

regulační období počínající dnem 1. ledna 2016. 

K příloze č. 1 

Příloha popisuje způsob stanovení cen za přenos elektřiny. Cena za přenos elektřiny se skládá 

z ceny za roční rezervovanou kapacitu a jednotkové ceny za použití přenosové soustavy. 

Cena za roční rezervovanou kapacitu se stanovuje jako podíl upravených povolených výnosů 

a sumy roční rezervované kapacity přenosové soustavy odběratelů. Upravené povolené 

výnosy jsou součtem povolených výnosů provozovatele přenosové soustavy, stanovených 

jako součet povolených nákladů odpisů zisku a faktoru trhu, který byl do vzorce povolených 

výnosů nově doplněn, investičního faktoru, korekčního faktoru investičního rozvojového 

faktoru, od kterého jsou odečteny výnosy z aukcí na přeshraničních profilech, výnosy 

z připojení a výnosy z plateb od výrobců při odstaveném zdroji. Nově bylo umožněno 

zahrnutí nedokončených investic a dotací do povolených výnosů.  

Jednotková cena za použití přenosové soustavy je stanovena jako podíl nákladů na ztráty 

v přenosové soustavě upravených o korekční faktor a přeneseného množství. 

Dále byl doplněn vzorec pro výpočet fondu obnovy a rozvoje. Ze vzorce upravených 

povolených výnosů byl odstraněn investiční rozvojový faktor. Jako časová hodnota peněz byl 

nově použitý index cen průmyslových výrobců. 

K příloze č. 2 

Příloha popisuje způsob stanovení ceny za systémové služby, která je stanovena jako podíl 

upravených povolených výnosů a předpokládaného množství elektřiny, které je zpoplatněné 

cenou za systémové služby podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. Upravené povolené 

výnosy jsou stanoveny jako součet povolených výnosů pro činnost systémových služeb, 

nákladů na nákup podpůrných služeb, korekčního faktoru, nově zavedeného faktor trhu, od 
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kterého se odečítají plánované náklady na podpůrné služby hrazené za lokální spotřebu 

výrobců a plánovaný součet rozdílu výnosů z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování 

nákladů na odchylky 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. 

K příloze č. 3 

Příloha popisuje způsob stanovení cen za distribuci elektřiny. Cena za distribuci elektřiny se 

stanovuje pro jednotlivé napěťové úrovně a skládá se z ceny za roční rezervovanou kapacitu a 

jednotkové ceny za použití sítě. 

Cena za roční rezervovanou kapacitu se stanovuje jako podíl upravených povolených výnosů 

a součtu celkové průměrné rezervované kapacity zákazníků a rezervované kapacity 

transformace z hladiny VVN a VN na nižší napěťovou úroveň. Upravené povolené výnosy 

jsou povolené výnosy provozovatele distribuční soustavy, stanovené jako součet povolených 

nákladů odpisů zisku a faktoru trhu, který byl do vzorce povolených výnosů nově doplněn, 

upravené o korekční faktor investičního rozvojového faktoru, ostatní výnosy provozovatele 

distribuční soustavy, výnosy z plateb od výrobců při odstaveném zdroji za rezervovanou 

kapacitu, salda výnosů a nákladů za přetoky, korekční faktor za činnost distribuce elektřiny, 

korekční faktor za podpůrné služby poskytované na úrovni distribuční soustavy a faktor 

kvality. Nově bylo umožněno zahrnutí nedokončených investic a dotací do povolených 

výnosů.  

Jednotková cena za použití sítě na příslušné napěťové úrovni je stanovena jako podíl nákladů 

na ztráty v distribuční soustavě upravených o korekční faktor a plánované distribuované 

množství příslušnou napěťovou úrovní. 

Dále je v příloze č. 3 uveden výpočet měsíční rezervované kapacity, která se stanovuje jako 

součin roční rezervované kapacity pro příslušnou napěťovou úroveň a jedné dvanáctiny 

koeficientu znevýhodnění. Tímto koeficientem jsou zákazníci motivováni efektivnějšímu 

chování a ke sjednávání roční rezervované kapacity. 

Zároveň došlo k úpravám vztahů pro určení faktoru kvality v rámci regulačního mechanismu. 

Nově je ve vztazích implementován tzv. klouzavý průměr, který je zaveden za účelem 

posílení eliminace meziročního kolísání ukazatelů nepřetržitosti. Do ukazatele kvality již 

nebudou vstupovat hodnoty ukazatelů SAIFI, SAIDI za jednotlivé roky, ale průměr 

z posledních dvou let, tj. pro rok N bude vypočtena průměrná hodnota ukazatele z let N a N-1, 

která bude následně porovnána s požadovanou hodnotou. Další úpravou je jasná definice 

vstupních ukazatelů. V rámci motivační regulace kvality budou do výpočtu ukazatelů 

nepřetržitosti SAIFI, SAIDI zahrnuty pouze události, na které má provozovatel dané soustavy 

„vliv“. Tento princip byl již uplatněn v průběhu III. regulačního období, nebyl však uveden 

v příslušné legislativě. Tyto nové prvky přispějí k lepšímu fungování motivační regulace 

kvality a vychází z dosavadních zkušeností v této oblasti. 

Ze vzorce upravených povolených výnosů byl odstraněn investiční rozvojový faktor. Dále byl 

doplněn vzorec pro výpočet fondu obnovy a rozvoje. Jako časová hodnota peněz byl nově 

použitý index cen průmyslových výrobců. 

K příloze č. 4 

Příloha popisuje způsob stanovení ceny za distribuci elektřiny, její znění je shodné 

s dosavadním textem vyhlášky č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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V ceně za distribuci na určité napěťové hladině je obsažena cena na distribuci na vyšší 

napěťové hladině a cena za přenos elektřiny. Tento princip je uplatněn v obou složkách ceny, 

tzn. ceny za rezervaci kapacity a ceny z použití sítí. V příloze je uvedeno, jakým způsobem 

jsou ceny z vyšších napěťových úrovní započítány do příslušné napěťové úrovně, pro kterou 

je cena stanovována.  

Dále je v příloze uveden způsob stanovení jednosložkové ceny za distribuci, což je cena, ve 

které jsou započítané obě složky ceny, tzn. cena za rezervaci kapacity a cena za použití sítí.  

K příloze č. 5 

Příloha popisuje postup stanovení hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou 

z obnovitelného zdroje, který byl dosud obsahem přílohy č. 8. 

Ve vyhlášce jsou uvedené varianty výpočtu hodinového zeleného bonusu pro případ, kdy je 

veškerá podporovaná elektřina hrazena operátorem trhu a pro případ kdy výrobce nabídne 

část elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu. Pro obě 

varianty jsou dále možné případy, kdy je hodinová cena elektřiny dosažená na denním trhu 

kladná a záporná. 

K příloze č. 6 

Příloha obsahuje postup stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího. Její znění je shodné 

se zněním přílohy č. 9  dosavadní vyhlášky č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Cena za činnost povinně vykupujícího je stanovena jako podíl plánovaných nákladů za 

činnost povinně vykupujícího a plánovaného vykoupeného množství elektřiny. Plánované 

náklady povinně vykupujícího jsou součet nákladů na odchylky spojené s výkupem elektřiny, 

administrativních a finančních nákladů souvisejících s podporou elektřiny a korekčního 

faktoru.  

K příloze č. 7 

Příloha popisuje stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice.  

Korekční faktory jsou založeny na principu srovnání rozdílu plánované hodnoty z roku i-1 a 

skutečné hodnoty roku i. Skutečná hodnota roku i je známa v roce i+1 a jako korekční faktor 

vstupuje do výpočtů pro i+2. Tento rozdíl je indexován časovou hodnotou peněz. 

Obecně lze shrnout, že oproti stávajícímu postupu stanovení korekčních faktorů za přenos a 

za distribuci elektřiny byla nově zavedena pro korekci plánovaných hodnot vstupujících do 

povolených výnosů dvojí časová hodnota peněz. Při přeplánování o hodnotu vyšší než 5 % 

bude jako časová hodnota peněz použita hodnota míry výnosnosti regulační báze aktiv, jinak 

hodnota indexu cen průmyslových výrobců. Tento princip je uplatněn pro stanovení 

korekčního faktoru odpisů a korekčního faktoru zisku. Dále byl nově zaveden korekční faktor 

zisku z hodnoty nedokončených investic. Byl změněn přístup ke korekci investičního 

rozvojového faktoru. 

V případě ostatních korekčních faktorů byl jako časová hodnota peněz nově použitý index cen 

průmyslových výrobců, oproti dosud používanému indexu spotřebitelských cen.  

Nově se zavádí rovněž korekční faktor za použití sítí distribuční soustavy.  

V kapitole A jsou uvedeny postupy výpočtu korekčních faktorů za přenos elektřiny. Jedná se 

o korekční faktor odpisů, regulační báze, zisku, zisku z nedokončených investic, investičního 

rozvojového faktoru a korekční faktor použití sítí.  
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V kapitole B jsou uvedeny postupy výpočtu korekčních faktorů za systémové služby. Jedná se 

o korekční faktor odpisů a korekční faktor za činnost poskytování systémových služeb.  

V kapitole C jsou uvedeny postupy výpočtu korekčních faktorů za distribuci elektřiny. Jedná 

se o korekční faktor odpisů, regulační báze, zisku, zisku z nedokončených investic, 

investičního rozvojového faktoru a korekční faktor za činnost distribuce elektřiny.  

V kapitole D je uveden postup výpočtu korekčního faktoru souvisejícího s podporou 

elektřiny, korekční faktor za činnost povinně vykupujícího. 
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