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IV. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického 

regulačního úřadu, pod č. j. 03637-1/2015-ERÚ dne 29. 4. 2015, s termínem dodání stanovisek do 22. 5. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následujících tabulkách v rozdělení na zásadní a doporučující připomínky. 

 

Připomínkové místo Připomínky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
zásadní připomínky, doporučující připomínky 

Ministerstvo financí 
zásadní připomínky, doporučující připomínky 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
zásadní připomínka 

Ministerstvo životního prostředí 
doporučující připomínky  

Ministerstvo vnitra 
doporučující připomínky 

Ministerstvo zemědělství 
doporučující připomínky 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
doporučující připomínky 

Hospodářská komora ČR 
zásadní připomínky, doporučující připomínky 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
zásadní připomínky, doporučující připomínky 
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Subjekt  Ustanovení 

vyhlášky 
Připomínka Odůvodnění připomínky Návrh na promítnutí 

Vypořádání 

připomínky 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

1.  

Obecně 

 

Zásadní připomínka: 

Podle předkladatele je důvodem předložení vyhlášky příprava na nové 

regulační období, tedy období počínající 1. 1. 2016 a končící 31. 12. 

2018, a to konkrétně při formulaci parametrů regulačního vzorce. V této 

souvislosti má navrhovaná vyhláška zásadní úskalí, a tím je skutečnost, 

že v Senátu se aktuálně projednává novela energetického zákona, která 

zahrnuje i novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (senátní tisk 

č. 65, dále jen „novela energetického zákona), s termínem nabytí 

účinnosti k 1. 1. 2016. Navrhovaná vyhláška má nabýt účinnosti k 15. 7. 

2015 a tudíž přímo novelu energetického zákona neprovádí, což vyplývá 

i z formulace úvodní věty vyhlášky, nicméně s ohledem na její účel ji 

provádí co do přípravy na nové regulační období. Tato situace otvírá 

řadu otázek. Mezi ty zásadní otázky patří, jakým způsobem znovelizovat 

navrhovanou vyhlášku ve vazbě na přijetí novely energetického zákona, 

když v zákoně o podporovaných zdrojích energie dochází k posunu 

zmocňovacích ustanovení (již nepůjde o § 53 odst. 2 písm. l), ale o § 53 

odst. 2 písm. h)), a tudíž z čistě legislativně technického hlediska by 

mělo provedení novely tohoto zákona být realizováno zcela novou 

vyhláškou. Dále je otázkou, jak se příprava nového regulačního období 

promítne do nového systému souvisejících služeb, který bude zaveden 

novelou energetického zákona, když v návrhu vyhlášky se používají 

pojmy ze stávajícího zákona. Mezi typické příklady patří:  

a) pojem „cena služby distribuční soustavy“ podle ustanovení § 19a 

odst. 2 novely energetického zákona místo v návrhu vyhlášky 

uváděného pojmu „cena za distribuci elektřiny“, 

b) pojem „cena služby přenosové soustavy“ podle ustanovení § 19a 

odst. 2 novely energetického zákona místo v návrhu vyhlášky 

uváděného pojmu „cena za přenos elektřiny“, 

c) způsob regulace v teplárenství, tedy věcné usměrňování cen tepelné 

energie, se má podle ustanovení § 19a odst. 4 novely energetického 

zákona vztahovat jen na stanovení ceny vyšší než je limitní cena, tato 

skutečnost není v navrhovaném § 7 vyhlášky zmíněna. 

Je k diskusi, zda by nebylo řešením spíše vydat novelu stávající 

vyhlášky č. 436/2013 Sb. s tím, že nová vyhláška by byla vydána až k 

provedení novelizovaného zákona. V úvahu připadá i varianta zvážení 

Doporučujeme zvážit výše 

uvedené s ohledem na 

skutečnost, že vydání dvou 

vyhlášek v průběhu půl roku v 

takto exponované oblasti by 

mohlo způsobit právní nejistotu 

regulovaných subjektů. 

VYSVĚTLENO. 

 

Výchozí skutečností, 

která ovlivňuje zvolenou 

legislativní konstrukci, 

je fakt, že aby mohlo být 

řádně nastaveno IV. 

regulační období 

v energetice, počínající 

dnem 1. ledna 2016, 

musí Energetický 

regulační úřad již 

s předstihem splnit své, 

ve vyhlášce vymezené, 

povinnosti vůči 

regulovaným subjektům. 

Faktické požadavky 

regulace jsou takové, že 

tyto činnosti, zejména 

oznamování ve vyhlášce 

stanovených parametrů, 

musí být pro řádné 

nastavené regulačního 

rámce splněny už s 

několikaměsíčním 

předstihem.  

Z tohoto důvodu je 

navrhovaná účinnost 

vyhlášky nastavená již 

od 15. července 2015 – 

od tohoto data účinnosti 

bude mít Energetický 

regulační úřad pro svoje 

úkony oporu v obecně 

závazném právním 
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vydání navrhované vyhlášky s tím, že by pro další regulované období 

byla vydána vyhláška, která by již prováděla novelu energetického 

zákona, a přípravné práce na nové regulační období by proběhly podle 

stávající vyhlášky. 

předpisu. Tato 

skutečnost je o to 

důležitější, vezmeme-li 

v úvahu, že tyto úkony 

pro nové regulační 

období vůči 

regulovaným subjektům 

nemůže Energetický 

regulační úřad činit 

podle stávající právní 

úpravy, neboť stávající a 

navrhované znění 

vyhlášky se v několika 

podstatných okolnostech 

odlišuje – navrhovaná 

vyhláška oproti původní 

mimo jiné rozšiřuje 

okruh oznamovaných 

parametrů regulačního 

vzorce a s tím 

související způsoby 

výpočtů v přílohách 

vyhlášky, a to vše 

v souladu s projednanou 

a schválenou metodikou 

pro nové regulační 

období. 

Vzhledem k výše 

uvedenému je účinnost 

vyhlášky nastavena od 

15. července 2015, a 

vzhledem k tomu, že 

předpokládaným 

termínem nabytí 

účinnosti novely 

energetického zákona a 

zákona o 

podporovaných zdrojích 

energie je 1. leden 2016, 

navrhovaná vyhláška 
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přímo novelu obou 

zákonů neprovádí, a ani 

provádět nemůže. Tato 

skutečnosti vyplývá jak 

z formulace úvodní věty 

vyhlášky, tak 

z odůvodnění, kde 

v části 4. Přezkum 

účinnosti je zdůrazněna 

nutnost odpovídající 

reakce na novelu 

energetického zákona a 

zákona o 

podporovaných zdrojích 

energie. 

 

Z uvedeného vyplývá, 

že v připomínce 

vymezené otázky 

nemůže řešit tento návrh 

vyhlášky, ale tyto 

otázky musí být 

zohledněny až v novele 

následující po vydání 

této vyhlášky. Jakkoli se 

zdají tato řešení jako 

komplikovaná, je nutné 

si uvědomit, že 

vzhledem k výše 

uvedeným faktickým 

okolnostem jiným 

způsobem postupovat 

nelze.  

 

K připomínce, zda 

nesměrovat legislativní 

konstrukci spíše 

primárně novelou 

stávající vyhlášky 

s pozdějším vydáním 
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nové vyhlášky lze uvést, 

že výše uvedené otázky 

v souvislosti 

s harmonizací vyhlášky 

s novelou energetického 

zákona a zákona o 

podporovaných zdrojích 

energie tato konstrukce 

rovněž neřeší, protože se 

jedná pouze o otočení 

zvoleného postupu. 

Energetický regulační 

úřad se rozhodl pro 

navrhovaný postup a 

vydání nové vyhlášky 

především proto, že již 

v minulosti zvolil 

jednotnou metodiku 

regulace na tzv. 

regulační období, a že 

podle stávající platné a 

účinné vyhlášky č. 

436/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, 

která byla připravena 

pro podmínky 

odpovídající tehdy 

aktuální situaci pro 

regulaci cen v 

elektroenergetice, 

regulační období končí 

dnem 31. prosince 2015. 

Z důvodu naplnění 

principu legitimních 

očekávání, který souvisí 

s principem právní 

jistoty, je vhodné pro 

nové regulační období, 

jehož principy a metody 

vycházejí z nové 
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regulační metodiky, 

vydat novou vyhlášku, 

která se jasně a 

deklaratorně vymezuje 

vůči předchozímu 

regulačnímu období. 

2.  

§ 1 V tomto § jsou definovány 

pojmy používané ve vyhlášce. 

Je zde definován i pojem 

„lokální distribuční soustava“ 

a „regionální distribuční 

soustava“ 

Tyto pojmy jsou však identicky 

definovány ve vyhlášce č. 541/2005 

Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 

zásadách tvorby cen za činnosti 

operátora trhu s elektřinou a provedení 

některých dalších ustanovení 

energetického zákona. Uvádění 

duplicitních definic v několika 

právních předpisech považujeme za 

nevhodné. 

Navrhujeme vypuštění 

uvedených definic, jelikož jsou 

obsaženy v jiných právních 

předpisech ERÚ. 

VYSVĚTLENO. 

 

Základní pojmy 

regulační vyhlášky jsou 

uvedeny větou: ,,Pro 

účely této vyhlášky se 

rozumí,,.“ Dotčené 

pojmy proto nemají 

konkurovat pojmosloví 

vyhlášky č. 541/2005 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ale blíže 

vymezit právní termíny 

používané v celém textu 

vyhlášky. A za tímto 

účelem jsou v souladu 

s Legislativními 

pravidly vlády uvedeny 

na začátku právního 

předpisu. Dále je nutné 

zdůraznit, že čl. 40 odst. 

1 Legislativních 

pravidel vlády použití 

obdobného pojmosloví 

nezakazuje, pouze je 

nutné dbát souladu s 

terminologií použitou v 

navazujících a 

souvisejících právních 

předpisech různé právní 

síly, což je v daném 

případě splněno.  

 

3.  § 3 odst. 1 písm. Navrhujeme z § 3 odst. 1 písm. ERÚ zcela správně a v souladu Navrhujeme z § 3 odst. 1 písm. VYSVĚTLENO 
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a) bod 6  

a   

§ 3 odst. 1 písm. 

b) bod 7 

a) vypustit bod 6 a z § 3 odst. 

1 písm. b) vypustit bod 7 a 

doplnit nový odst. 5, který 

bude znít: viz návrh 

s ustanovením § 17e 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 (dále jen 

„energetický zákon“), zveřejnil dne 15. 

prosince 2014 na svých webových 

stránkách k veřejné konzultaci návrh 

metodiky regulace IV. regulačního 

období pro odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství. Současně ERÚ v souladu 

se zveřejněnými pravidly 

konzultačního procesu zakončil tento 

veřejný konzultační proces vydáním 

„Závěrečné zprávy o metodice 

regulace IV. regulačního období pro 

odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství“ (dále jen „Závěrečná 

zpráva pro IV. RO“) dne 16. února 

2015. 

Vzhledem k tomu, že podle § 17 odst. 

3 energetického zákona „Energetický 

regulační úřad postupuje tak, aby byla 

zajištěna transparentnost a 

předvídatelnost výkonu jeho 

pravomocí.“, a vzhledem k tomu, že 

byla ERÚ vydána výše uvedená 

Závěrečná zpráva pro IV. RO, jsme 

přesvědčeni, že je nutné zásadní a 

klíčové parametry metodiky regulace i 

hodnoty parametrů regulačního vzorce 

uvedené ve zmíněné Závěrečné zprávě 

pro IV. RO ukotvit ve vyhlášce ERÚ o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství. V kapitole 2.5 ERÚ ve 

zveřejněné Závěrečné zprávě pro IV. 

RO na straně 16 uvádí, že jako míra 

výnosnosti regulační báze aktiv bude 

a) vypustit bod 6 a z § 3 odst. 1 

písm. b) vypustit bod 7 a doplnit 

nový odst. 5, který bude znít: 

 

"(5) Míra výnosnosti regulační 

báze aktiv je stanovena metodou 

vážených průměrných nákladů 

na kapitál a její nominální 

hodnota před zdaněním je pro 

držitele licence na přenos a 

distribuci elektřiny 7,95 %. Míra 

výnosnosti regulační báze aktiv 

je po dobu regulačního období 

neměnná s výjimkou případů, 

kdy dojde ke změně sazby daně 

z příjmu právnických osob. V 

případě změny sazby daně z 

příjmu právnických osob bude 

nová míra výnosnosti regulační 

báze aktiv oznámena spolu s 

parametry podle § 3 odst. 3 

písm. a) v případě přenosu 

elektřiny a podle § 3 odst. 3 

písm. b) v případě distribuce 

elektřiny." 

 

Regulační vyhláška 

nastavuje pouze rámec 

regulace a postup 

výpočtu regulovaných 

cen. Míra výnosnosti, 

jako parametr vstupující 

do výpočtu, 

budeoznámena spolu 

s ostatními parametry 

regulačního vzorce pro 

regulační období 

Uvedení konkrétní 

hodnoty tohoto 

parametru přímo ve 

vyhlášce by znamenalo 

nutnost uvedení hodnot 

všech parametrů 

obdobného charakteru. 

 

ERÚ je přesvědčen, že 

oznamované parametry, 

ať už na regulační 

období, nebo na 

regulovaný rok, by 

neměly být uvedeny v 

regulační vyhlášce. Tyto 

parametry jsou 

oznamovány právě z 

důvodu, že nejsou 

obsaženy ve vyhlášce, 

neboť mohou být 

v průběhu regulačního 

období variabilní. V 

případě, že by bylo 

nutné reagovat na 

aktuální situaci na trhu 

změnou některého z 

parametrů, který by byl 

uveden ve vyhlášce jako 
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použita hodnota WACC před 

zdaněním, tj. dle „Tabulky stanovení 

hodnot WACC na IV. RO“ ve výši 

7,95 %. 

Návrh vyhlášky je koncipován 

v návaznosti na právě probíhající 

novelu energetického zákona tak, že 

vyhláška je „jednoúčelová“ pouze pro 

regulační období počínající dnem 1. 

ledna 2016 a končící dnem 31. 

prosince 2018 (viz § 1 písm. a) a § 10 

odst. 1 návrhu vyhlášky). Základními 

parametry platnými pro celé regulační 

období a shodnými pro celý 

elektroenergetický sektor jsou dle 

Závěrečné zprávy pro IV. RO WACC 

a faktor efektivity. Toto jsou další 

důvody, proč by měly být hodnoty 

těchto parametrů uvedeny ve vyhlášce 

ERÚ o způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen v 

elektroenergetice a teplárenství. 

Současně nám není zřejmé, proč ERÚ 

výslednou hodnotu míry výnosnosti do 

návrhu vyhlášky již neuvedl, když 

podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a 

b) návrhu vyhlášky ji má oznámit 

příslušnému provozovateli nejpozději 

5 měsíců před začátkem regulačního 

období, tedy nejpozději dne 31. 

července 2015, což bude podle našeho 

kvalifikovaného odhadu maximálně 

cca 1 měsíc po vydání vyhlášky o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství ve sbírce zákonů. 

S ohledem na vše výše uvedené 

požadujeme, aby byla výsledná 

hodnota míry výnosnosti uvedena 

přímo ve vyhlášce o způsobu regulace 

konkrétní definovaná 

hodnota, bylo by nutné 

novelizovat regulační 

vyhlášku. Z důvodu 

poměrně dlouhého 

legislativního procesu 

by však mohlo vznikat 

riziko, že nutná změna 

parametru by 

neproběhla včas. 

 

V textu připomínky je 

rovněž zmiňováno 

vydání „Závěrečné 

zprávy o metodice 

regulace IV. regulačního 

období pro odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství“ ERÚ 

považuje za nezbytné 

upozornit, že 

„Závěrečná zpráva…“ 

bude vydána až po 

ukončení všech 

souvisejících 

legislativních prací. 

Dosud byla vydána jen 

„Zpráva o metodice 

regulace IV. regulačního 

období pro odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství“. 

 

ERÚ potvrzuje 

transparentnost a 

předvídatelnost výkonu 

jeho cenově regulačních 

pravomocí v oblasti 

stanovení míry 

výnosnosti regulační 
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cen a postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství.      

Nad rámec výše uvedeného 

odůvodnění si ještě dovolujeme 

poznamenat, že roční investice 

energetických společností v řádu 

desítek miliard českých korun 

přispívají k zajištění spolehlivé a 

bezpečné dodávky elektřiny, posílení 

zaměstnanosti v regionech a 

budoucímu hospodářskému rozvoji. 

Míra výnosnosti aktiv je proto jedním 

z klíčových parametrů regulace a 

uvedení její konkrétní hodnoty přímo 

ve vyhlášce jednoznačně přispěje ke 

stabilizaci regulačního rámce a ke 

zvýšení motivace investorů investovat 

finanční prostředky do přenosové a 

distribučních soustav. 

báze aktiv ve shodné 

výši pro celé IV. 

regulační období 

existencí oboustranného 

závazku s regulovaným 

subjekty, a tímto 

deklaruje svoji 

připravenost tuto 

dohodu dodržet. 

 

4.  

§ 3 odst. 1 písm. 

a) bod 2  

a  

§ 3 odst. 1 písm. 

b) bod 2 

Navrhujeme z § 3 odst. 1 písm. 

a) vypustit bod 2 a z § 3 odst. 

1 písm. b) vypustit bod 2 a 

doplnit nový odst. 6: viz návrh 

S ohledem na zcela shodné argumenty 

jako v případě připomínky č. 1 

požadujeme, aby byla i roční hodnota 

faktoru efektivity uvedena přímo ve 

vyhlášce o způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství. 

V Závěrečné zprávě pro IV. RO je 

deklarován záměr úspory 3 % nákladů 

za tříleté regulační období, čemuž 

odpovídá pravidelná roční míra 1,01 

%. 

Navrhujeme z § 3 odst. 1 písm. 

a) vypustit bod 2 a z § 3 odst. 1 

písm. b) vypustit bod 2 a doplnit 

nový odst. 6:  

 

"(6) Roční hodnota faktoru 

efektivity je pro držitele licence 

na přenos a distribuci elektřiny 

1,01 % a je po dobu regulačního 

období neměnná." 

VYSVĚTLENO. 

 

Regulační vyhláška 

nastavuje pouze rámec 

regulace a postup 

výpočtu regulovaných 

cen. Faktor efektivity, 

jako parametr vstupující 

do výpočtu, bude 

oznámen spolu 

s ostatními parametry 

regulačního vzorce pro 

regulační období 

Uvedení konkrétní 

hodnoty tohoto 

parametru přímo ve 

vyhlášce by znamenalo 

nutnost uvedení hodnot 

všech parametrů 

obdobného charakteru. 
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ERÚ je přesvědčen, že 

oznamované parametry, 

ať už na regulační 

období, nebo na 

regulovaný rok, by 

neměly být uvedeny v 

regulační vyhlášce. Tyto 

parametry jsou 

oznamovány právě z 

důvodu, že nejsou 

obsaženy ve vyhlášce, 

neboť mohou být 

v průběhu regulačního 

období variabilní. V 

případě, že by bylo 

nutné reagovat na 

aktuální situaci na trhu 

změnou některého z 

parametrů, který by byl 

uveden ve vyhlášce jako 

konkrétní definovaná 

hodnota, bylo by nutné 

novelizovat regulační 

vyhlášku. Z důvodu 

poměrně dlouhého 

legislativního procesu 

by však mohlo vznikat 

riziko, že nutná změna 

parametru by 

neproběhla včas. 

 

ERÚ potvrzuje 

transparentnost a 

předvídatelnost výkonu 

jeho cenově regulačních 

pravomocí v oblasti 

stanovení míry 

výnosnosti regulační 

báze aktiv ve shodné 

výši pro celé IV. 
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regulační období 

existencí oboustranného 

závazku s regulovaným 

subjekty, a tímto 

deklaruje svoji 

připravenost tuto 

dohodu dodržet. 

 

5.  

§ 3 odst. 3 písm. 

c) 

Doplnit nový bod: 6. hodnotu 

faktoru trhu. 

Faktor trhu je uplatněn jak v případě 

OTE, u všech činností včetně činnosti 

spočívající ve výplatě a administraci 

podpory z podporovaných zdrojů, tak i 

v případě síťových regulovaných 

subjektů. Jsme přesvědčeni, že musí 

být zachován rovnocenný přístup mezi 

energetickými subjekty a faktor trhu 

by měl být uplatněn i v případě 

povinně vykupujícího. 

Doplnit nový bod: 6. hodnotu 

faktoru trhu.   

 

k příloze č. 6 

𝑁𝑝𝑣𝑖 = 𝑁𝑂𝐷𝐶𝐻𝑝𝑣𝑖 + 𝑁𝐴𝑝𝑣𝑖 +

𝑁𝐹𝑝𝑣𝑖 + 𝐾𝐹𝑝𝑣𝑖 + 𝐹𝑇𝑝𝑣𝑖  
 

kde: 

 

FTpvi [Kč] je hodnota faktoru 

trhu zohledňující aktuální 

změny na trhu s elektřinou, 

které mají vliv na činnosti a 

hospodaření povinně 

vykupujícího, stanovený 

Úřadem na základě žádosti 

povinně vykupujícího pro 

regulovaný rok i,  

 

k příloze č. 7 části D) 

 

𝑁𝑠𝑘𝑢𝑡𝑝𝑣𝑖−2 =

𝑁𝑂𝐷𝐶𝐻𝑠𝑘𝑢𝑡𝑝𝑣𝑖−2 +

𝑁𝐴𝑠𝑘𝑢𝑡𝑝𝑣𝑖−2 + 𝑁𝐹𝑠𝑘𝑢𝑡𝑝𝑣𝑖−2 +

𝑁𝑂𝑆𝑇𝑠𝑘𝑢𝑡𝑝𝑣𝑖−2 + 𝐾𝐹𝑝𝑣𝑖−2 +

𝑭𝑻𝒑𝒗𝒊  

VYSVĚTLENO. 

 

Faktor trhu u povinně 

vykupujícího je 

zbytečný parametr 

z toho důvodu, že do 

výpočtu ceny za činnost 

povinně vykupujícího 

vstupují plánované, 

nikoliv povolené 

náklady. Pokud bude 

potřeba zohlednit 

náklady spojené se 

změnami na trhu 

s elektřinou, je možné 

toto učinit přímo 

v parametru plánované 

náklady.  U 

provozovatelů soustav je 

situace jiná v tom, že 

mají stanoveny 

povolené náklady na 

základě báze nákladů a 

nelze jiným způsobem, 

bez použití faktoru trhu 

tyto náklady upravovat. 

U operátora trhu byl u 

činnosti související s 

výplatou a administrací 

podpory 

z podporovaných zdrojů 

blíže specifikován 
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parametr dříve nazývaný 

jako faktor trhu. 

6.  

K příloze č. 3  

k parametru 

RABde0 

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. Prokáže-li 

provozovatel distribuční 

soustavy před začátkem roku 

2016, že hodnota regulační 

báze aktiv pro rok 2015 

vycházela z použití 

nesprávných nebo neúplných 

vstupních údajů či podkladů, 

může Úřad před začátkem 

regulačního období 

rozhodnout o změně výchozí 

hodnoty regulační báze aktiv. 

Úprava definice výchozí hodnoty 

regulačních aktiv byla upravena 

v průběhu veřejného konzultačního 

procesu na základě připomínek 

plynárenského sektoru pro možnost 

korigovat negativní důsledky 

přecenění provedeného společností při 

unbundlingu nebo nesprávného vývoje 

regulační báze aktiv, a tím narovnat 

podmínky daného sektoru.  Doplnění 

textu lépe vystihuje danou skutečnost a 

dává také jistotu sektoru 

elektroenergetiky. 

Návrh na změnu:  

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. Prokáže-li 

provozovatel distribuční 

soustavy před začátkem roku 

2016, že hodnota regulační báze 

aktiv pro rok 2015 vycházela z 

použití nesprávných nebo 

neúplných vstupních údajů či 

podkladů nebo neodráží 

historickou hodnotu aktiv, může 

Úřad před začátkem regulačního 

období na základě žádosti 

provozovatele distribuční 

soustavy rozhodnout o změně 

výchozí hodnoty. 

AKCEPTOVÁNO  

částečně 

 

Navrhovaná připomínka 

bude akceptována 

částečně. Protože změny 

parametrů umožňuje § 3 

odst. 2 vyhlášky, 

možnost změny výchozí 

hodnoty by byla 

uvedena duplicitně – 

z tohoto důvodu zůstane 

navrhovaná druhá věta 

„Prokáže-li 

provozovatel distribuční 

soustavy …...“ 

neakceptována. 

7.  

K příloze č. 8 

část A bod 1.1., 

část B bod 2, 

část C bod 2 

Požadujeme podrobněji 

vymezit, jakým způsobem by 

měla být tato výkupní cena 

elektřiny konkrétně stanovena. 

Z navrhované úpravy není zřejmé, co by mělo být zdrojem takového 

ocenění a za jaký časový úsek by výkupní cena měla být stanovena resp. 

vyhodnocena (měsíc, rok nebo jiný časový úsek). Zdrojů pro stanovení 

výkupní ceny může být celá řada: např. vyrobená elektřina by mohla být 

oceňována cenou spotového trhu (v takovém případě je nejvíce 

proměnlivá v průběhu roku), nebo by mohlo být ocenění provedeno 

s využitím cen burzovních produktů. Nebo je záměrem ERÚ provázat 

vyrobenou elektřinu s cenou elektřiny, za niž výrobce prodává elektřinu 

odběratelům? V takovém případě je velmi obtížné až nemožné stanovit 

konkrétní výši ceny z daného výrobního zdroje, neboť výrobce může 

provozovat různé zdroje s různými výrobními náklady, avšak cenu 

průměruje za celé portfolio zdrojů, a následně prodávat různým smluvním 

stranám za různé ceny a různých podmínek. 

AKCEPTOVÁNO s 

úpravou. 

 

Příloha č. 8 uvádí 

několik doporučených 

postupů pro dělení 

společných nákladů při 

kombinované výrobě 

elektřiny a tepla, kdy je 

pouze na výrobci, zdali 

využije danou variantu, 

případně doloží dělení 

nákladů jiným 

věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem, tak jak je 
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uvedeno v obecné části 

přílohy č. 8. Vždy se 

však jedná o skutečné 

dokladované náklady, 

není možné použít 

nějaké fiktivní ocenění 

např. spotovým trhem, 

tak jak je uvedeno 

v připomínce. Většina 

výrobců má účtování po 

střediscích a zároveň má 

vedené oddělené 

účetnictví pro jednotlivé 

licencované činnosti, 

tedy lze konkrétní 

náklady ve většině 

případů přiřadit ke 

konkrétním zdrojům. U 

společných nákladů, kdy 

toto přiřazení není 

možné, je čistě na 

výrobci, jak dané 

náklady alokuje, kdy 

musí vždy splnit 

podmínku, že dané 

dělení je provedeno 

věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem. 

8.  

K příloze č. 3 

k parametru 

Fdxei 

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 

Česká republika má velkou příležitost 

získat dotace z operačního programu 

OPPIK, kdy celková částka pro 

regulované subjekty v prioritní ose 3 

činí cca 6,5 mld. Kč. Současný 

regulační model čerpání provozních a 

investičních dotací nezohledňuje, 

přestože by čerpání dotací mohlo být 

přínosné jak pro regulované subjekty, 

tak pro konečné zákazníky. Dotace 

mohou mít pozitivní vliv na výši 

Doplnit: 

 

Faktor trhu je dále možné 

uplatnit k zohlednění čerpání 

dotací v povolených výnosech. 

AKCEPTOVÁNO  

částečně 

 

Ve faktoru trhu jsou 

zohledněny pouze 

náklady spojené se 

zajištěním dotace.  

Zohlednění dotací 

v regulačním vzorci je 

v parametru odpisů.  
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distribuční soustavy 

nezbytných k zajištění 

distribuce elektřiny. Faktor 

trhu je možné zohlednit 

zejména v případech, kdy 

provozovateli distribuční 

soustavy vzniknou dodatečné 

náklady způsobené změnami 

legislativy, nepředvídatelnou 

změnou na trhu, povinným 

zaváděním nových technologií 

nebo při likvidací velkých 

celků majetku. Faktor trhu je 

dále možné uplatnit k 

zohlednění čerpání dotací v 

povolených výnosech. 

regulované složky ceny elektřiny, a 

proto je pro regulované subjekty 

vhodné zavést určitou formu motivace, 

aby se jim čerpání dotací reálně 

vyplatilo. 

 

9.  
§ 3 odst. 3 

písm. b) bod 16 

Vypustit na konci bodu slova 

"v členění podle napěťových 

úrovní" 

Část textu je uvedena v bodě 16 

duplicitně. 

Vypustit na konci bodu slova "v 

členění podle napěťových 

úrovní" 

AKCEPTOVÁNO. 

 

10.  

§ 3 odst. 3 

písm. c 

Body 3 a 4 uvést v tomto 

znění: viz návrh 

Cílem je sjednocení a zjednodušení 

pojmosloví používaného v těle 

vyhlášky a v přílohách. Dále došlo ke 

zpřesnění pojmosloví u nákladů 

spojených s financováním výkupu 

elektřiny. 

Body 3 a 4 uvést v tomto znění: 

"3. plánované náklady na 

zajištění financování výkupu 

elektřiny, 

4. korekční faktor za činnost 

povinně vykupujícího spolu 

s následujícími parametry:  

c. skutečné náklady na zajištění 

financování výkupu elektřiny," 

VYSVÉTLENO. 

 

Náklady povinně 

vykupujícího uznatelné 

v regulaci jsou jen 

náklady spojené 

s výkupem elektřiny 

formou výkupních cen a 

náklady podle §11 odst. 

12 zákona č. 165/2012 

Sb., o podporovaných 

zdrojích energie a 

změně některých 

zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Navrhované pojmosloví 

je až příliš obecné a 

neodráží pouze náklady 

povinně vykupujícího 

uznatelné v regulaci. 
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11.  

K příloze 6 Faktory uvést v tomto znění: 

viz návrh 
"NODCHpvi [Kč] jsou 

plánované náklady povinně 

vykupujícího na odchylky 

spojené s výkupem elektřiny 

v regulovaném roce i, stanovené 

Úřadem… 

NApvi [Kč] jsou plánované 

administrativní náklady povinně 

vykupujícího spojené 

s výkupem elektřiny, stanovené 

Úřadem,  

NFpvi [Kč] jsou plánované 

náklady povinně vykupujícího 

na zajištění financování výkupu 

elektřiny, stanovené Úřadem"… 

VYSVÉTLENO. 

 

Navrhované znění je až 

příliš obecné a neodráží 

pouze náklady povinně 

vykupujícího uznatelné 

v regulaci.  

12.  

K příloze 7 

části D 

Faktory uvést v tomto znění: 

viz návrh 
"NODCHskutpvi-2 [Kč] jsou 

skutečné náklady povinně 

vykupujícího na odchylky 

spojené s výkupem elektřiny 

v roce i-2, 

NAskutpvi-2 [Kč] jsou 

skutečné administrativní 

náklady povinně vykupujícího 

spojené s výkupem elektřiny, 

posouzené a stanovené Úřadem,  

NFskutpivi-2 [Kč] jsou 

skutečné náklady povinně 

vykupujícího na zajištění 

financování výkupu elektřiny 

v roce i-2, stanovené 

Úřadem"… 

VYSVÉTLENO. 

  

Navrhované znění je až 

příliš obecné a neodráží 

pouze náklady povinně 

vykupujícího uznatelné 

v regulaci. 

13.  
K příloze č. 1 

parametru cperci 

Uvést ve vyhlášce definici 

indexů k a n. 
Bez odůvodnění Uvést ve vyhlášce definici 

indexů k a n. 
AKCEPTOVÁNO. 

 

14.  

K příloze č. 1 Požadujeme upravit parametr 

Vpeosti  
Bez odůvodnění Požadujeme parametr Vpeosti 

upravit jako “… jsou výnosy z 

připojení a přijatých dotací, 

stanovené jako 80 % …“. 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Dotace budou v regulaci 

zahrnuté v parametru 

odpisů.  
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15.  

K příloze č. 1 Požadujeme upravit a doplnit 

parametr Fpei  
Bez odůvodnění Požadujeme parametr Fpei 

upravit a doplnit jako “... je 

hodnota faktoru trhu  

provozovatele přenosové 

soustavy, stanovený Úřadem pro 

rok i, do kterého budou 

započítány náklady na pořízení 

dotace" 

AKCEPTOVÁNO  

částečně 

 

Ve faktoru trhu jsou 

zohledněny pouze 

náklady spojené se 

zajištěním dotace.  

Zohlednění dotací 

v regulačním vzorci je 

v parametru odpisů. 

16.  

K příloze č. 3 K parametru Odeskt-2 Bez odůvodnění Uvést v tomto znění: 

Odeskt-2 [Kč] je v regulaci 

uznaná skutečná hodnota odpisů 

dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku 

provozovatele distribuční 

soustavy sloužícího k zajištění 

distribuce elektřiny, pro 

vykázaná v souladu s jiným 

právním předpisem4) pro rok t-2 

AKCEPTOVÁNO. 

17.  

K příloze č. 4 Úprava textu Ceny jsou stanoveny z upravených 

povolených výnosů, nikoliv 

z povolených výnosů. 

Na napěťové úrovni NN jsou 

stanoveny dvousložkové ceny za 

distribuci elektřiny pro 

zákazníky přímo z upravených 

povolených výnosů … 

AKCEPTOVÁNO. 

18.  

K příloze č. 7 

části A) odst. 1 

parametru 

Opeski-2 a PPIi-2 

Požadujeme uvést na 

samostatném řádku textaci k 

parametru PPIi-2. 

Bez odůvodnění Požadujeme uvést na 

samostatném řádku textaci k 

parametru PPIi-2. 

AKCEPTOVÁNO. 

19.  

K příloze č. 7 

části A) odst. 3 

parametru 

KFpezPPli 

Požaduje uvést v tomto znění: 

viz návrh 
Bez odůvodnění "KFpezPPli [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele přenosové 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která nepřesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

soustavy stanovená vztahem" 

AKCEPTOVÁNO. 

20.  K příloze č. 7 Požaduje uvést v tomto znění: Bez odůvodnění Požadujeme uvést v tomto AKCEPTOVÁNO. 
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části A) odst. 3 

parametru 

KFpezMVi 

viz návrh znění: 

"KFpezMVi [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele přenosové 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která přesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

soustavy stanovená vztahem" 

21.  

K příloze č. 7 

části C) odst. 1 

Požaduje takto upravit: viz 

návrh 
Bez odůvodnění (𝑂𝑑𝑒𝑠𝑘𝑖−2 − 𝑂𝑑𝑒𝑝𝑙𝑖−2) ≤

0 𝑎 𝑧á𝑟𝑜𝑣𝑒ň 𝑝𝑙𝑎𝑡í, ž𝑒 
𝑂𝑑𝑒𝑝𝑙𝑖−2

𝑂𝑑𝑒𝑠𝑘𝑖−2
 >

1. ,05  

AKCEPTOVÁNO. 

22.  

K příloze č. 7 

části C) odst. 3 

parametru 

KFdezPPli 

Požaduje uvést v tomto znění: 

viz návrh 
Bez odůvodnění Požadujeme uvést v tomto 

znění:  

"KFpezPPli [Kč] je část korekčního 

faktoru zisku provozovatele 

distribuční soustavy, pro část 

plánované hodnoty regulační 

báze aktiv, která nepřesahuje 

5% skutečné hodnoty regulační 

báze aktiv provozovatele 

distribuční soustavy stanovená 

vztahem" 

AKCEPTOVÁNO. 

23.  

K příloze č. 7 

části C) odst. 3 

parametru 

KFpezMVi 

Požaduje uvést v tomto znění: 

viz návrh 
Bez odůvodnění Požadujeme uvést v tomto 

znění:  

"KFpezMVi [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která přesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele distribuční 

soustavy stanovená vztahem" 

AKCEPTOVÁNO. 

24.  
K příloze č. 7 

část C odst. 7 

Požadujeme na konec odstavce 

doplnit slova: viz návrh 

Korekční faktor KFdxepsi je vztažen 

k jednotlivým hladinám. Podle 

Požadujeme na konec odstavce 

doplnit slova ", přičemž tento 
VYSVÉTLENO. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHKRF1)17



18 
 

písmene a) a písmene b) se však 

stanoví celkové výnosy a náklady 

související s užitím sítí distribuční 

soustavy za soustavu jako celek, a tedy 

jejich rozdílem se stanoví celkový 

korekční faktor, nikoliv korekční 

faktor příslušející konkrétní napěťové 

hladině. Navržená úprava zpřesňuje 

postup stanovení korekčního faktoru 

KFdxepsi. 

součin je rozdělen na jednotlivé 

napěťové hladiny postupem 

podle písmene c)". 

Požadavek je duplicitní 

s ustanovením bodu c). 

Ministerstvo 

financí 

25.  

K úvodní větě Doporučuje se v úvodní větě na konci odstavce tečku nahradit dvojtečkou. Dále doporučujeme ke zvážení, 

zda by nebylo vhodnější zavést legislativní zkratku „Úřad“ až v ustanovení § 1 a nikoliv již v úvodní větě. 
ČÁSTEČNĚ 

AKCEPTOVÁNO. 

 

Podle čl. 44 

Legislativních pravidel 

vlády se legislativní 

zkratka zavede na místě, 

kde je slovní spojení 

v právním předpisu 

použito poprvé. 

 

26.  
K § 2 Doporučuje se nadpis § 2 umístit jako skupinový nadpis.  

V odstavci 9 se doporučuje i ve vazbě na odůvodnění zavést legislativní zkratku „pacht“. 
AKCEPTOVÁNO. 

27.  
K poznámce 

č. 2 

Doporučuje se na konci textu poznámky doplnit tečku. AKCEPTOVÁNO. 

28.  

K § 7 Úřad reguluje ceny ve smyslu § 17 energetického zákona podle zákona o cenách. Zákon č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 10 odst. 1, že cenové orgány, tedy i ERÚ, stanoví 

cenovým rozhodnutím zboží podléhající regulaci a uplatněný způsob a podmínky cenové regulace. Zde však 

navrhovatel hodlá předjímat v prováděcí vyhlášce k energetickému zákonu způsob regulace uplatněný 

v teplárenství, což je v rozporu s citovaným ustanovením zákona o cenách. Prví větu v § 7 je tedy nutno 

vypustit. 

Tuto připomínku považuje MF za zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

 

Na společném jednání 

Energetického 

regulačního úřadu a 

Ministerstva financí 

byly projednávány 

nedostatečné cenově 

regulační vazby zákona 

o cenách a 

energetického zákona ve 

smyslu námitek 

uvedených 

v připomínce. 

Energetický regulační 
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úřad proto respektuje 

tuto připomínku 

Ministerstva financí.  

Bylo dosaženo shody 

v tom směru, že výše 

uvedené nedostatky není 

možné napravit 

prostřednictvím 

regulační vyhlášky. 

Ministerstvo financí 

proto nadále deklaruje 

snahu iniciovat nápravu 

v energetickém zákoně.  

 

29.  

K § 9 V odstavci 3 je uvedeno, že postup pro stanovení stavu fondu obnovy a rozvoje je uveden v příloze č. 1, 

resp. č. 3. V těchto přílohách však explicitně žádný postup není uveden, vyjma podmínky záporného stavu 

parametru fond obnovy a rozvoje. Je nutno tedy obsah ustanovení § 9 dát do souladu s obsahem příloh. 

Ze strany Ministerstva 

financí došlo ke 

stornování této 

připomínky. 

30.  
K § 11 Doporučuje se vypustit slova „Zrušuje se:“ a za slovo „předpisů“ doplnit slova „, se zrušuje“. Jedná se o 

zrušení pouze jednoho předpisu. 
AKCEPTOVÁNO. 

31.  
Obecně 

 

Po formální stránce se doporučuje jednopísmenné předložky a spojky na konci řádku přesunout na začátek 

následujícího řádku a vhodně naformátovat a zarovnat nadpisy jednotlivých příloh, případně očíslovat obsah 

příloh kvůli lepší přehlednosti. 

AKCEPTOVÁNO. 

32.  

K odůvodnění Návrh odůvodnění ve Zvláštní části neodpovídá požadavkům Legislativních pravidel vlády, k paragrafům 6 

až 10 se opakovaně uvádí, co „chybí“ oproti stávající vyhlášce, což ovšem nevysvětluje obsah 

navrhovaných ustanovení. V některých případech úprava „nechybí“, ale je jen přesunuta do jiného 

paragrafu. Text odůvodnění je nutno přepracovat. 

AKCEPTOVÁNO. 

Úřad vlády 

Odbor 

kompatibility 
33.  

Po stránce 

formální: 

 

Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 

Evropské unii, v platném znění. 

Považujeme za vhodné nařízení 

č. 347/2013 zmiňované 

v odůvodnění v části 1.5 Popis 

cílového stavu uvést rovněž 

v části odůvodnění týkající se 

posuzování slučitelnosti 

s právem EU. 

AKCEPTOVÁNO. 

34.  

Po stránce 

materiální: 

Zásadní připomínka: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu vyhlášky se dotýkají zejména tyto předpisy: 

K odůvodnění: 

Navrhovanou vyhláškou rušená 

vyhláška č. 436/2013 Sb. je 

v databázi ISAP vykazována 

VYSVĚTLENO. 

 

Návrh vyhlášky 

neimplementuje, ani 

částečně, směrnici 
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 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 

července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a 

o zrušení směrnice 2003/54/ES, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/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 a 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 

17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské 

energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES 

a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 

č. 715/2009. 

 

 

jako částečně implementační 

vůči směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2005/89/ES 

ze dne 18. ledna 2006 o 

opatřeních pro zabezpečení 

dodávek elektřiny a investic do 

infrastruktury. Konkrétně by dle 

našich poznatků měl být § 2 

implementační vůči čl. 3 

směrnice 2005/89/ES, § 3 odst. 

1 vůči čl. 6 a § 3 odst. 5 vůči čl. 

5 této směrnice. Požadujeme 

vyjasnit vztah směrnice 

2005/89/ES k předloženému 

návrhu vyhlášky. 

Evropského parlamentu 

a Rady 2005/89/ES ze 

dne 18. ledna 2006 o 

opatřeních pro 

zabezpečení dodávek 

elektřiny a investic do 

infrastruktury. Tato 

směrnice byla do 

českého právního řádu 

implementována 

prostřednictvím zákona 

č. 158/2009 Sb., který 

novelizoval zákon č. 

458/2000 Sb. 

(energetický zákon). 

 

35.  

Závěr: V rámci posuzování odboru kompatibility (tj. vyjímaje ryze odborné a technické aspekty) se návrh jeví tak, 

že jím nejsou přímo implementovány předpisy EU a návrh není s právem EU v rozporu.  

Výše uvedenou zásadní připomínku je však třeba vyjasnit tak, aby nedošlo ke snížení dosavadní míry 

transpozice. 

VYSVĚTLENO. 

 

 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

36.  
Návrh vyhlášky V návrhu vyhlášky doporučujeme na konci úvodní věty doplnit výčet předpisů, kterými došlo ke změnám 

ustanovení, jejichž provedení je vyhláškou prováděno (např. ve znění zákona č. 310/2013 Sb., atd.). 
AKCEPTOVÁNO. 

 

 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy ČR 

37.  

K § 3 odst. 1 

písm. a) bodu 6 

a  

k § 3 odst. 1 

písm. b) bodu 7 

 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „míru 

výnosnosti regulační báze 

aktiv“ bez náhrady a doplnit 

nový odst. 5 následujícího 

znění: viz návrh. 

 

 

ERÚ zcela správně a v souladu 

s ustanovením § 17e 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 (dále jen 

„energetický zákon“), zveřejnil dne  

15. prosince 2014 na svých webových 

stránkách k veřejné konzultaci návrh 

metodiky regulace 

IV. regulačního období pro odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. 

Současně ERÚ v souladu se 

zveřejněnými pravidly konzultačního 

procesu zakončil tento veřejný 

konzultační proces vydáním 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „míru výnosnosti 

regulační báze aktiv“ bez 

náhrady a doplnit nový odst. 5 

následujícího znění: 

„(5) Míra výnosnosti regulační 

báze aktiv je stanovena 

metodou vážených průměrných 

nákladů na kapitál a její 

nominální hodnota před 

zdaněním je pro držitele licence 

na přenos a distribuci elektřiny 

7,95 %. Míra výnosnosti 

regulační báze aktiv je po dobu 

regulačního období neměnná 

s výjimkou případů, kdy dojde 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Požadavek, aby byly 

některé konkrétní 

hodnoty uvedené přímo 

ve vyhlášce o způsobu 

regulace cen a 

postupech pro regulaci 

cen v elektroenergetice a 

teplárenství, není možné 

akceptovat zejména 

z těchto důvodů: 

1. Tyto hodnoty lze 

označit za hodnoty 

proměnlivé. Připomínka 

je proto v rozporu 

s obecnými principy 
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„Závěrečné zprávy o metodice 

regulace IV. regulačního období pro 

odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství“ (dále jen „Závěrečná 

zpráva pro IV. RO“) dne 16. února 

2015. 

Vzhledem k tomu, že podle § 17 odst. 

3 energetického zákona „Energetický 

regulační úřad postupuje tak, aby byla 

zajištěna transparentnost a 

předvídatelnost výkonu jeho 

pravomocí.“, a vzhledem k tomu, že 

byla ERÚ vydána výše uvedená 

Závěrečná zpráva pro IV. RO, jsme 

přesvědčeni, že je nutné zásadní a 

klíčové parametry metodiky regulace i 

hodnoty parametrů regulačního vzorce 

uvedené ve zmíněné Závěrečné zprávě 

pro IV. RO ukotvit ve vyhlášce ERÚ o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství. V kapitole 2.5 ERÚ ve 

zveřejněné Závěrečné zprávě pro IV. 

RO na straně 16 uvádí, že jako míra 

výnosnosti regulační báze aktiv bude 

použita hodnota WACC před 

zdaněním, tj. dle „Tabulky stanovení 

hodnot WACC na IV. RO“ ve výši 

7,95 %. 

Návrh vyhlášky je koncipován 

v návaznosti na právě probíhající 

novelu energetického zákona tak, že 

vyhláška je „jednoúčelová“ pouze pro 

regulační období počínající dnem 1. 

ledna 2016 a končící dnem 31. 

prosince 2018 (viz § 1 písm. a) a § 10 

odst. 1 návrhu vyhlášky). Základními 

parametry platnými pro celé regulační 

období a shodnými pro celý 

ke změně sazby daně z příjmu 

právnických osob. V případě 

změny sazby daně z příjmu 

právnických osob bude nová 

míra výnosnosti regulační báze 

aktiv oznámena spolu 

s parametry podle § 3 odst. 3 

písm. a) v případě přenosu 

elektřiny a podle § 3 odst. 3 

písm. b) v případě distribuce 

elektřiny.“ 

normotvorby, neboť 

obecně závazné právní 

předpisy nemají 

obsahovat proměnlivé 

hodnoty, aby nemusely 

být jen kvůli této 

skutečnosti 

novelizovány pokaždé, 

když se hodnota změní. 

Uvedení konkrétních 

částek ve vyhlášce je 

rovněž v rozporu se 

systematikou vyhlášky, 

neboť ta žádné jiné 

číselné hodnoty neuvádí. 

 

2. Uvedení konkrétních 

hodnot vybraných 

parametrů regulačního 

vzorce přímo ve 

vyhlášce nelze 

ztotožňovat s naplněním 

zásady právní jistoty. 

Její nezbytnou součástí 

je jednak kritérium 

předvídatelnosti práva, a 

jednak kritérium 

legitimní 

předvídatelnost postupu 

orgánů veřejné moci v 

souladu s právem a 

zákonem stanovenými 

požadavky: 

a) konkrétní hodnota 

vybraných (základních) 

parametrů je uvedena ve 

Zprávě o metodice 

regulace IV. regulačního 

období, která je součástí 

Zásad cenové regulace 
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elektroenergetický sektor jsou dle 

Závěrečné zprávy pro IV. RO WACC 

a faktor efektivity. Toto jsou další 

důvody, proč by měly být hodnoty 

těchto parametrů uvedeny ve vyhlášce 

ERÚ o způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen v 

elektroenergetice a teplárenství. 

Současně nám není zřejmé, proč ERÚ 

výslednou hodnotu míry výnosnosti do 

návrhu vyhlášky již neuvedl, když 

podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a 

b) návrhu vyhlášky ji má oznámit 

příslušnému provozovateli nejpozději 

5 měsíců před začátkem regulačního 

období, tedy nejpozději dne 31. 

července 2015, což bude podle našeho 

kvalifikovaného odhadu maximálně 

cca 1 měsíc po vydání vyhlášky o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství ve sbírce zákonů. 

S ohledem na vše výše uvedené 

požadujeme, aby byla výsledná 

hodnota míry výnosnosti uvedena 

přímo ve vyhlášce o způsobu regulace 

cen a postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství.      

Nad rámec výše uvedeného 

odůvodnění si ještě dovolujeme 

poznamenat, že roční investice 

energetických společností v řádu 

desítek miliard českých korun 

přispívají k zajištění spolehlivé a 

bezpečné dodávky elektřiny, posílení 

zaměstnanosti v regionech a 

budoucímu hospodářskému rozvoji. 

Míra výnosnosti aktiv je proto jedním 

ve smyslu § 17e 

energetického zákona 

b) Energetický regulační 

úřad je povinen podle 

ustanovení § 3 návrhu 

vyhlášky oznamovat 

hodnoty parametrů 

regulačního vzorce jak 

na regulační období, tak 

na regulovaný rok, a to 

individuálně a všem 

regulovaným subjektům 

c) podle § 3 odst. 2 

návrhu vyhlášky jsou 

změny parametrů 

regulačního vzorce v 

průběhu regulačního 

období možné jen ve 

zde vymezených 

taxativních případech - 

regulační vyhláška tedy 

stanoví zákaz změny 

těchto parametrů, pokud 

nejsou splněny určité 

mimořádné okolnosti 

d) pokud by skutečně 

došlo k okolnostem 

předvídaným v 

ustanovení § 3 odst. 2 

návrhu vyhlášky, bude 

Energetický regulační 

úřad povinen tyto 

hodnoty změnit, a to bez 

ohledu na formu 

právního dokumentu, ve 

kterém jsou zveřejněny 

– ovšem v případě jejich 

uvedení ve vyhlášce je 

(z důvodu nutnosti 

naplnění standardů a 
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z klíčových parametrů regulace a 

uvedení její konkrétní hodnoty přímo 

ve vyhlášce jednoznačně přispěje ke 

stabilizaci regulačního rámce a ke 

zvýšení motivace investorů investovat 

finanční prostředky do přenosové a 

distribučních soustav. 

termínů legislativního 

procesu) případná 

okolnostmi vynucená 

změna možná až 

s několikaměsíčním 

zpožděním. Energetický 

regulační úřad je proto 

přesvědčen, že uvedení 

těchto hodnot ve 

vyhlášce může za 

určitých okolností vést 

naopak ke zvýšení 

právní nejistoty pro 

regulované subjekty 

e) zvolená konstrukce 

oznamování hodnot 

parametrů, namísto 

konstrukce výslovného 

uvedení parametrů 

přímo v regulační 

vyhlášce (požadované 

v připomínce), je tedy 

v souladu se zásadou 

právní jistoty, protože 

díky Zásadám cenové 

regulace a regulační 

vyhlášce regulované 

subjekty mohou přesně 

odhadnout, kdy, za 

jakých okolností a 

jakým způsobem může 

dojít ke změně hodnoty 

těchto parametrů – 

vzhledem k tomu že od 

těchto pravidel není 

možné se odchýlit, 

regulované subjekty 

mohou legitimně 

předvídat postup 

Energetického 
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regulačního úřadu 

 

3. Připomínka chce 

směřovat k zajištění 

stabilizace regulačního 

rámce. Podle názoru 

Energetického 

regulačního úřadu však 

regulační rámec 

v systému regulace cen 

nelze zaměňovat pouze 

a jen za regulační 

vyhlášku. 

Právní úprava 

energetického zákona 

výslovně upravuje další 

formy, které ve svém 

souhrnu a jako celek 

tvoří systém regulace 

cen v České republice: 

a) § 17e energetického 

zákona vymezuje 

Zásady cenové regulace, 

které jsou povinně 

předmětem veřejného 

konzultačního procesu 

b) § 98a odst. 2 písm. f) 

energetického zákona 

zmocňuje Energetický 

regulační úřad ke 

stanovení způsob 

regulace a postupů pro 

regulaci cen 

v energetických 

odvětvích 

prostřednictvím 

prováděcího právního 

předpisu 

c) podle § 17 odst. 6 

písm. d) energetického 
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zákona rozhoduje 

Energetický regulační 

úřad regulaci cen podle 

zákona o cenách, a to 

formou cenových 

rozhodnutí. 

 

4. Ze samotného znění 

zmocnění uvedeného v § 

98a odst. 2 písm. f) 

energetického zákona 

vyplývá, že regulační 

vyhláška má stanovit 

pouze způsob a postupy 

pro regulaci cen, nikoliv 

konkrétní hodnoty. 

Konkrétní hodnoty 

vybraných parametrů 

jsou proto obsaženy 

v Zásadách cenové 

regulace ve smyslu § 

17e energetického 

zákona. Zásady cenové 

regulace jsou sice 

nezávazným, ovšem 

díky veřejnému 

konzultačnímu procesu 

legitimním 

dokumentem, a nedílnou 

součástí systému cenové 

regulace jako celku. 

Jako takové mohou 

obsahovat ustanovení, 

které v souladu 

s pravidly normotvorby 

nemohou být součástí 

vyhlášky jako obecně 

závazného právního 

předpisu, jakými jsou 

například konkrétní 
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hodnoty vybraných 

(základních) parametrů. 

Regulační vyhláška na 

Zásady cenové regulace 

navazuje normativním, a 

tedy právně závazným, 

stanovením postupů 

regulace, jejichž 

součástí je i povinnost 

oznamovat řádně a 

v termínech hodnoty 

konkrétních parametrů. 

Tím je rovněž naplněna 

povinnost Energetického 

regulačního úřadu 

postupovat při výkonu 

své cenově regulační 

kompetence 

transparentně a 

předvídatelně podle § 17 

odst. 3 energetického 

zákona. 

Je nutné zdůraznit, že 

výše uvedený systém 

konkretizuje, a tedy 

jednoznačně potvrzuje a 

ospravedlňuje, rovněž 

schválená novela 

energetického zákona. 

Ta totiž blíže specifikuje 

náležitosti a proces 

schvalování Zásad 

cenové regulace, a 

výslovně tak potvrzuje 

jejich 

nezpochybnitelnou 

pozici ,,ideového 

základu´´, ze kterého 

vychází nastavení 

způsobu a postupů 
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regulace cen na 

regulační období 

prostřednictvím 

regulační vyhlášky. 

Energetický regulační 

úřad je proto 

přesvědčen, že zvolená 

konstrukce, kdy 

regulační vyhláška 

stanovuje pouze 

povinnost oznamovat 

konkrétní hodnoty 

parametrů a nikoliv 

jejich konkrétní 

hodnoty, je v rámci 

systému regulace cen 

nastaveného právními 

předpisy v České 

republice nastavena 

správně a legitimně, a že 

právě tato zvolená 

konstrukce napomáhá ve 

svém souhrnu 

(vzájemným systémem 

brzd a protiváh) stabilitě 

regulačního rámce více, 

než navrhuje 

připomínka.  5. V textu 

připomínky je rovněž 

zmiňováno vydání 

„Závěrečné zprávy o 

metodice regulace IV. 

regulačního období pro 

odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství“ ERÚ 

považuje za nezbytné 

upozornit, že 

„Závěrečná zpráva…“ 

bude vydána až po 
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ukončení všech 

souvisejících 

legislativních prací. 

Dosud byla vydána jen 

„Zpráva o metodice 

regulace IV. regulačního 

období pro odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství“. 

 

Odůvodnění návrhu 

vyhlášky bude v duchu 

bodů 3 a 4 uvedených 

výše doplněno o 

vymezení pozice 

regulační vyhlášky v 

kontextu základního 

rámce právní úpravy 

regulace cen, který ve 

svém souhrnu nastavuje 

systém regulace cen.  

 

38.  

K § 3 odst. 1 

písm. a) bodu 2 

a 

k § 3 odst. 1 

písm. b) bodu 2 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „roční hodnotu 

faktoru efektivity“ bez náhrady 

a doplnit nový odst. 6 

následujícího znění: viz návrh. 

 

 

Viz odůvodnění k připomínce č. 1. 

(37) 

V Závěrečné zprávě pro IV. RO je 

deklarován záměr úspory 3 % nákladů 

za tříleté regulační období, čemuž 

odpovídá pravidelná roční míra 1,01 

%. 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „roční hodnotu 

faktoru efektivity“ bez náhrady 

a doplnit nový odst. 6  

„(6) Roční hodnota faktoru 

efektivity je 1,01 % a je po dobu 

regulačního období neměnná.“ 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Viz vypořádání 

k připomínce č. 37. 

 

Odůvodnění návrhu 

vyhlášky bude v duchu 

bodů 3 a 4 uvedených 

výše ve vypořádání 

k připomínce č. 37 

doplněno o vymezení 

pozice regulační 

vyhlášky v kontextu 

základního rámce právní 

úpravy regulace cen, 

který ve svém souhrnu 

nastavuje systém 

regulace cen.  
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39.  

K § 3 odst. 3 

písm. c), 

Příloze č. 6  

a  

k Příloze č. 7 

části D) 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme doplnit nový bod 

následovně: viz návrh. 

 

 

Faktor trhu je uplatněn jak v případě 

OTE, u všech činností včetně činnosti 

spočívající ve výplatě a administraci 

podpory z podporovaných zdrojů, tak i 

v případě síťových regulovaných 

subjektů. Jsme přesvědčeni, že musí 

být zachován rovnocenný přístup mezi 

energetickými subjekty a faktor trhu 

by měl být uplatněn i v případě 

povinně vykupujícího. 

Požadujeme doplnit nový bod 

následovně:  

„6. hodnotu faktoru trhu“.  

V souvislosti s tímto doplněním 

navrhujeme upravit i Přílohu č. 

6 a to následovně: 

„Npvi =NODCHpvi +NApvi + 

NFpvi +KFpvi + FTpvi 

kde  

FTpvi [Kč] je hodnota faktoru 

trhu zohledňující aktuální 

změny na trhu s elektřinou,  

které mají vliv na činnosti a 

hospodaření povinně 

vykupujícího, stanovený 

Úřadem  

na základě žádosti povinně 

vykupujícího pro regulovaný 

rok i,” 

a v souvislosti s výše uvedeným 

upravit i Přílohu č. 7, část D) 

následovně: 

„Nskutpvi-2 = NODCHskutpvi-2 + 

NAskutpvi-2 + NFskutpvi-2 + 

NOSTskutpvi-2 +KFpvi-2 + FTpvi“ 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Faktor trhu u povinně 

vykupujícího je 

zbytečný parametr 

z toho důvodu, že do 

výpočtu ceny za činnost 

povinně vykupujícího 

vstupují plánované, 

nikoliv povolené 

náklady. Pokud bude 

potřeba zohlednit 

náklady spojené se 

změnami na trhu 

s elektřinou, je možné 

toto učinit přímo 

v parametru plánované 

náklady.  U 

provozovatelů soustav je 

situace jiná v tom, že 

mají stanoveny 

povolené náklady na 

základě báze nákladů a 

nelze jiným způsobem, 

bez použití faktoru trhu 

tyto náklady upravovat. 

U operátora trhu byl u 

činnosti související s 

výplatou a administrací 

podpory 

z podporovaných zdrojů 

blíže specifikován 

parametr dříve nazývaný 

jako faktor trhu. 

40.  

k Příloze č. 8 

části A bodu 

1.1., části B 

bodu 2, části C 

bodu 2 

Zásadní připomínka: 

V uvedených ustanoveních je 

uvedeno: „ Elektřina z vlastní 

výroby se oceňuje výkupní 

cenou (jako dodávka do sítě), 

Z navrhované úpravy není zřejmé, co 

by mělo být zdrojem takového ocenění 

a za jaký časový úsek by výkupní cena 

měla být stanovena resp. vyhodnocena 

(měsíc, rok nebo jiný časový úsek). 

Požadujeme podrobněji 

vymezit, jakým způsobem by 

měla být tato výkupní cena 

elektřiny konkrétně stanovena. 

AKCEPTOVÁNO s 

úpravou. 

 

Příloha č. 8 uvádí 

několik doporučených 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHKRF1)29



30 
 

 

 

odběr ze sítě nákupní cenou, 

vždy bez DPH.“ Požadujeme 

podrobněji vymezit, jakým 

způsobem by měla být tato 

výkupní cena elektřiny 

konkrétně stanovena. 

 

 

Zdrojů pro stanovení výkupní ceny 

může být celá řada: např. vyrobená 

elektřina by mohla být oceňována 

cenou spotového trhu (v takovém 

případě je nejvíce proměnlivá 

v průběhu roku), nebo by mohlo být 

ocenění provedeno s využitím cen 

burzovních produktů. Nebo je 

záměrem ERÚ provázat vyrobenou 

elektřinu s cenou elektřiny, za niž 

výrobce prodává elektřinu 

odběratelům? V takovém případě je 

velmi obtížné až nemožné stanovit 

konkrétní výši ceny z daného 

výrobního zdroje, neboť výrobce může 

provozovat různé zdroje s různými 

výrobními náklady, avšak cenu 

průměruje za celé portfolio zdrojů, a 

následně prodávat různým smluvním 

stranám za různé ceny a různých 

podmínek. 

postupů pro dělení 

společných nákladů při 

kombinované výrobě 

elektřiny a tepla, kdy je 

pouze na výrobci, zdali 

využije danou variantu, 

případně doloží dělení 

nákladů jiným 

věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem, tak jak je 

uvedeno v obecné části 

přílohy č. 8. Vždy se 

však jedná o skutečné 

dokladované náklady, 

není možné použít 

nějaké fiktivní ocenění 

např. spotovým trhem, 

tak jak je uvedeno 

v připomínce. Většina 

výrobců má účtování po 

střediscích a zároveň má 

vedené oddělené 

účetnictví pro jednotlivé 

licencované činnosti, 

tedy lze konkrétní 

náklady ve většině 

případů přiřadit ke 

konkrétním zdrojům. U 

společných nákladů, kdy 

toto přiřazení není 

možné, je čistě na 

výrobci, jak dané 

náklady alokuje, kdy 

musí vždy splnit 

podmínku, že dané 

dělení je provedeno 

věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem. 
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S ohledem na 

jednoznačnost výkladu 

bude rozporovaná věta 

v části A bod 1.1 

upravena takto: 

„Elektřina z vlastní 

výroby se oceňuje cenou 

za dodávku do sítě“. 

Obdobná úprava textu 

bude provedena 

v místech výskytu 

obdobné věty v části B 

bodu 2 a části C bodu 2. 

 

41.  

K § 3 odst. 3 

písm. b) bodu 

16 

 

Doporučujeme upravit daný 

bod následovně: viz návrh. 

Formální úprava. „výnosy z ostatních činností 

spojených s licencovanou 

činností v členění podle 

napěťových úrovní v členění 

podle napěťových úrovní,“ 

AKCEPTOVÁNO. 

 

42.  

Příloha č. 3, 

parametr Odeskt-2 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

parametru Odeskt-2 následovně: 

viz návrh. 

Jedná se o zpřesnění a formální úpravu 

textu. 

„Odeskt-2 [Kč] je v regulaci 

uznaná skutečná hodnota 

odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

provozovatele distribuční 

soustavy sloužícího k zajištění 

distribuce elektřiny, pro 

vykázaná v souladu s jiným 

právním předpisem4) pro rok t-

2“ 

AKCEPTOVÁNO. 

43.  

Příloha č. 3, 

parametr Fdxei 

 

 

Doporučujeme na konec 

popisu parametru Fdxei doplnit 

novou větu. 

Česká republika má velkou příležitost 

získat dotace z operačního programu 

OPPIK, kdy celková částka pro 

regulované subjekty v prioritní ose 3 

činí cca 6,5 mld. Kč. Současný 

regulační model čerpání provozních a 

investičních dotací nezohledňuje, 

přestože by čerpání dotací mohlo být 

přínosné jak pro regulované subjekty, 

tak pro konečné zákazníky.  Dotace 

Doporučujeme na konec popisu 

parametru Fdxei doplnit novou 

větu následujícího znění: 

„Faktor trhu je dále možné 

uplatnit k zohlednění čerpání 

dotací v povolených výnosech.“ 

AKCEPTOVÁNO  

částečně 

 

Ve faktoru trhu jsou 

zohledněny pouze 

náklady spojené se 

zajištěním dotace.  

Zohlednění dotací 

v regulačním vzorci je 

v parametru odpisů. 
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mohou mít pozitivní vliv na výši 

regulované složky ceny elektřiny, a 

proto je pro regulované subjekty 

vhodné zavést určitou formu motivace, 

aby se jim čerpání dotací reálně 

vyplatilo. 

44.  

Příloha č. 7 

část A) odst. 1, 

parametry 

Opeski-2 a PPIi-2 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

popisu uvedených parametrů 

Opeski-2 a PPIi-2 tak, aby byl 

každý z nich uveden na 

samostatném řádku, nikoliv 

v jednom odstavci. 

Formální úprava. Doporučujeme upravit znění 

popisu uvedených parametrů 

Opeski-2 a PPIi-2 tak, aby byl každý 

z nich uveden na samostatném 

řádku, nikoliv v jednom 

odstavci. 

AKCEPTOVÁNO. 

45.  

K Příloze č. 7 

části C) odst. 1 

Doporučujeme ve vzorci 

nahradit tečku čárkou. 

 

Formální úprava.  Doporučujeme ve vzorci 

 

v číslovce 1.05 nahradit tečku 

čárkou. 

AKCEPTOVÁNO. 

46.  

K Příloze č. 7 

části C) odst. 3, 

parametru 

KFpezPPIi 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

viz návrh. 

Formální úprava. 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

„KFpezPPli [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která nepřesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

distribuční soustavy stanovená 

vztahem“. 

AKCEPTOVÁNO. 

47.  

K Příloze č. 7 

části C) odst. 3, 

parametru 

KFpezMVi 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

viz návrh. 

Formální úprava. 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

„KFpezMVi [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která přesahuje 5% skutečné 

AKCEPTOVÁNO. 
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hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

distribuční soustavy stanovená 

vztahem“ 

Hospodářská 

komora ČR 

48.  

K § 3 odst. 1 

písm. a) bodu 6 

a  

k § 3 odst. 1 

písm. b) bodu 7 

 

. 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „míru 

výnosnosti regulační báze 

aktiv“ bez náhrady a doplnit 

nový odst. 5 následujícího 

znění: viz návrh. 

 

 

ERÚ zcela správně a v souladu 

s ustanovením § 17e 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 (dále jen 

„energetický zákon“), zveřejnil dne  

15. prosince 2014 na svých webových 

stránkách k veřejné konzultaci návrh 

metodiky regulace 

IV. regulačního období pro odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. 

Současně ERÚ v souladu se 

zveřejněnými pravidly konzultačního 

procesu zakončil tento veřejný 

konzultační proces vydáním 

„Závěrečné zprávy o metodice 

regulace IV. regulačního období pro 

odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství“ (dále jen „Závěrečná 

zpráva pro IV. RO“) dne 16. února 

2015. 

Vzhledem k tomu, že podle § 17 odst. 

3 energetického zákona „Energetický 

regulační úřad postupuje tak, aby byla 

zajištěna transparentnost a 

předvídatelnost výkonu jeho 

pravomocí.“, a vzhledem k tomu, že 

byla ERÚ vydána výše uvedená 

Závěrečná zpráva pro IV. RO, jsme 

přesvědčeni, že je nutné zásadní a 

klíčové parametry metodiky regulace i 

hodnoty parametrů regulačního vzorce 

uvedené ve zmíněné Závěrečné zprávě 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „míru výnosnosti 

regulační báze aktiv“ bez 

náhrady a doplnit nový odst. 5 

následujícího znění: 

„(5) Míra výnosnosti regulační 

báze aktiv je stanovena 

metodou vážených průměrných 

nákladů na kapitál a její 

nominální hodnota před 

zdaněním je pro držitele licence 

na přenos a distribuci elektřiny 

7,95 %. Míra výnosnosti 

regulační báze aktiv je po dobu 

regulačního období neměnná 

s výjimkou případů, kdy dojde 

ke změně sazby daně z příjmu 

právnických osob. V případě 

změny sazby daně z příjmu 

právnických osob bude nová 

míra výnosnosti regulační báze 

aktiv oznámena spolu 

s parametry podle § 3 odst. 3 

písm. a) v případě přenosu 

elektřiny a podle § 3 odst. 3 

písm. b) v případě distribuce 

elektřiny.“ 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

Požadavek, aby byly 

některé konkrétní 

hodnoty uvedené přímo 

ve vyhlášce o způsobu 

regulace cen a 

postupech pro regulaci 

cen v elektroenergetice a 

teplárenství, není možné 

akceptovat zejména 

z těchto důvodů: 

1. Tyto hodnoty lze 

označit za hodnoty 

proměnlivé. Připomínka 

je proto v rozporu 

s obecnými principy 

normotvorby, neboť 

obecně závazné právní 

předpisy nemají 

obsahovat proměnlivé 

hodnoty, aby nemusely 

být jen kvůli této 

skutečnosti 

novelizovány pokaždé, 

když se hodnota změní. 

Uvedení konkrétních 

částek ve vyhlášce je 

rovněž v rozporu se 

systematikou vyhlášky, 

neboť ta žádné jiné 

číselné hodnoty neuvádí. 

 

2. Uvedení konkrétních 

hodnot vybraných 

parametrů regulačního 
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pro IV. RO ukotvit ve vyhlášce ERÚ o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství. V kapitole 2.5 ERÚ ve 

zveřejněné Závěrečné zprávě pro IV. 

RO na straně 16 uvádí, že jako míra 

výnosnosti regulační báze aktiv bude 

použita hodnota WACC před 

zdaněním, tj. dle „Tabulky stanovení 

hodnot WACC na IV. RO“ ve výši 

7,95 %. 

Návrh vyhlášky je koncipován 

v návaznosti na právě probíhající 

novelu energetického zákona tak, že 

vyhláška je „jednoúčelová“ pouze pro 

regulační období počínající dnem 1. 

ledna 2016 a končící dnem 31. 

prosince 2018 (viz § 1 písm. a) a § 10 

odst. 1 návrhu vyhlášky). Základními 

parametry platnými pro celé regulační 

období a shodnými pro celý 

elektroenergetický sektor jsou dle 

Závěrečné zprávy pro IV. RO WACC 

a faktor efektivity. Toto jsou další 

důvody, proč by měly být hodnoty 

těchto parametrů uvedeny ve vyhlášce 

ERÚ o způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen v 

elektroenergetice a teplárenství. 

Současně nám není zřejmé, proč ERÚ 

výslednou hodnotu míry výnosnosti do 

návrhu vyhlášky již neuvedl, když 

podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a 

b) návrhu vyhlášky ji má oznámit 

příslušnému provozovateli nejpozději 

5 měsíců před začátkem regulačního 

období, tedy nejpozději dne 31. 

července 2015, což bude podle našeho 

kvalifikovaného odhadu maximálně 

vzorce přímo ve 

vyhlášce nelze 

ztotožňovat s naplněním 

zásady právní jistoty. 

Její nezbytnou součástí 

je jednak kritérium 

předvídatelnosti práva, a 

jednak kritérium 

legitimní 

předvídatelnost postupu 

orgánů veřejné moci v 

souladu s právem a 

zákonem stanovenými 

požadavky: 

a) konkrétní hodnota 

vybraných (základních) 

parametrů je uvedena ve 

Zprávě o metodice 

regulace IV. regulačního 

období, která je součástí 

Zásad cenové regulace 

ve smyslu § 17e 

energetického zákona 

b) Energetický regulační 

úřad je povinen podle 

ustanovení § 3 návrhu 

vyhlášky oznamovat 

hodnoty parametrů 

regulačního vzorce jak 

na regulační období, tak 

na regulovaný rok, a to 

individuálně a všem 

regulovaným subjektům 

c) podle § 3 odst. 2 

návrhu vyhlášky jsou 

změny parametrů 

regulačního vzorce v 

průběhu regulačního 

období možné jen ve 

zde vymezených 
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cca 1 měsíc po vydání vyhlášky o 

způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen v elektroenergetice a 

teplárenství ve sbírce zákonů. 

S ohledem na vše výše uvedené 

požadujeme, aby byla výsledná 

hodnota míry výnosnosti uvedena 

přímo ve vyhlášce o způsobu regulace 

cen a postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství.      

Nad rámec výše uvedeného 

odůvodnění si ještě dovolujeme 

poznamenat, že roční investice 

energetických společností v řádu 

desítek miliard českých korun 

přispívají k zajištění spolehlivé a 

bezpečné dodávky elektřiny, posílení 

zaměstnanosti v regionech a 

budoucímu hospodářskému rozvoji. 

Míra výnosnosti aktiv je proto jedním 

z klíčových parametrů regulace a 

uvedení její konkrétní hodnoty přímo 

ve vyhlášce jednoznačně přispěje ke 

stabilizaci regulačního rámce a ke 

zvýšení motivace investorů investovat 

finanční prostředky do přenosové a 

distribučních soustav. 

taxativních případech - 

regulační vyhláška tedy 

stanoví zákaz změny 

těchto parametrů, pokud 

nejsou splněny určité 

mimořádné okolnosti 

d) pokud by skutečně 

došlo k okolnostem 

předvídaným v 

ustanovení § 3 odst. 2 

návrhu vyhlášky, bude 

Energetický regulační 

úřad povinen tyto 

hodnoty změnit, a to bez 

ohledu na formu 

právního dokumentu, ve 

kterém jsou zveřejněny 

– ovšem v případě jejich 

uvedení ve vyhlášce je 

(z důvodu nutnosti 

naplnění standardů a 

termínů legislativního 

procesu) případná 

okolnostmi vynucená 

změna možná až 

s několikaměsíčním 

zpožděním. Energetický 

regulační úřad je proto 

přesvědčen, že uvedení 

těchto hodnot ve 

vyhlášce může za 

určitých okolností vést 

naopak ke zvýšení 

právní nejistoty pro 

regulované subjekty 

e) zvolená konstrukce 

oznamování hodnot 

parametrů, namísto 

konstrukce výslovného 

uvedení parametrů 
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přímo v regulační 

vyhlášce (požadované 

v připomínce), je tedy 

v souladu se zásadou 

právní jistoty, protože 

díky Zásadám cenové 

regulace a regulační 

vyhlášce regulované 

subjekty mohou přesně 

odhadnout, kdy, za 

jakých okolností a 

jakým způsobem může 

dojít ke změně hodnoty 

těchto parametrů – 

vzhledem k tomu že od 

těchto pravidel není 

možné se odchýlit, 

regulované subjekty 

mohou legitimně 

předvídat postup 

Energetického 

regulačního úřadu 

 

3. Připomínka chce 

směřovat k zajištění 

stabilizace regulačního 

rámce. Podle názoru 

Energetického 

regulačního úřadu však 

regulační rámec 

v systému regulace cen 

nelze zaměňovat pouze 

a jen za regulační 

vyhlášku. 

Právní úprava 

energetického zákona 

výslovně upravuje další 

formy, které ve svém 

souhrnu a jako celek 

tvoří systém regulace 
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cen v České republice: 

a) § 17e energetického 

zákona vymezuje 

Zásady cenové regulace, 

které jsou povinně 

předmětem veřejného 

konzultačního procesu 

b) § 98a odst. 2 písm. f) 

energetického zákona 

zmocňuje Energetický 

regulační úřad ke 

stanovení způsob 

regulace a postupů pro 

regulaci cen 

v energetických 

odvětvích 

prostřednictvím 

prováděcího právního 

předpisu 

c) podle § 17 odst. 6 

písm. d) energetického 

zákona rozhoduje 

Energetický regulační 

úřad regulaci cen podle 

zákona o cenách, a to 

formou cenových 

rozhodnutí. 

 

4. Ze samotného znění 

zmocnění uvedeného v § 

98a odst. 2 písm. f) 

energetického zákona 

vyplývá, že regulační 

vyhláška má stanovit 

pouze způsob a postupy 

pro regulaci cen, nikoliv 

konkrétní hodnoty. 

Konkrétní hodnoty 

vybraných parametrů 

jsou proto obsaženy 
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v Zásadách cenové 

regulace ve smyslu § 

17e energetického 

zákona. Zásady cenové 

regulace jsou sice 

nezávazným, ovšem 

díky veřejnému 

konzultačnímu procesu 

legitimním 

dokumentem, a nedílnou 

součástí systému cenové 

regulace jako celku. 

Jako takové mohou 

obsahovat ustanovení, 

které v souladu 

s pravidly normotvorby 

nemohou být součástí 

vyhlášky jako obecně 

závazného právního 

předpisu, jakými jsou 

například konkrétní 

hodnoty vybraných 

(základních) parametrů. 

Regulační vyhláška na 

Zásady cenové regulace 

navazuje normativním, a 

tedy právně závazným, 

stanovením postupů 

regulace, jejichž 

součástí je i povinnost 

oznamovat řádně a 

v termínech hodnoty 

konkrétních parametrů. 

Tím je rovněž naplněna 

povinnost Energetického 

regulačního úřadu 

postupovat při výkonu 

své cenově regulační 

kompetence 

transparentně a 
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předvídatelně podle § 17 

odst. 3 energetického 

zákona. 

Je nutné zdůraznit, že 

výše uvedený systém 

konkretizuje, a tedy 

jednoznačně potvrzuje a 

ospravedlňuje, rovněž 

schválená novela 

energetického zákona. 

Ta totiž blíže specifikuje 

náležitosti a proces 

schvalování Zásad 

cenové regulace, a 

výslovně tak potvrzuje 

jejich 

nezpochybnitelnou 

pozici ,,ideového 

základu´´, ze kterého 

vychází nastavení 

způsobu a postupů 

regulace cen na 

regulační období 

prostřednictvím 

regulační vyhlášky. 

Energetický regulační 

úřad je proto 

přesvědčen, že zvolená 

konstrukce, kdy 

regulační vyhláška 

stanovuje pouze 

povinnost oznamovat 

konkrétní hodnoty 

parametrů a nikoliv 

jejich konkrétní 

hodnoty, je v rámci 

systému regulace cen 

nastaveného právními 

předpisy v České 

republice nastavena 
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správně a legitimně, a že 

právě tato zvolená 

konstrukce napomáhá ve 

svém souhrnu 

(vzájemným systémem 

brzd a protiváh) stabilitě 

regulačního rámce více, 

než navrhuje 

připomínka.  5. V textu 

připomínky je rovněž 

zmiňováno vydání 

„Závěrečné zprávy o 

metodice regulace IV. 

regulačního období pro 

odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství“ ERÚ 

považuje za nezbytné 

upozornit, že 

„Závěrečná zpráva…“ 

bude vydána až po 

ukončení všech 

souvisejících 

legislativních prací. 

Dosud byla vydána jen 

„Zpráva o metodice 

regulace IV. regulačního 

období pro odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství“. 

 

Odůvodnění návrhu 

vyhlášky bude v duchu 

bodů 3 a 4 uvedených 

výše doplněno o 

vymezení pozice 

regulační vyhlášky v 

kontextu základního 

rámce právní úpravy 

regulace cen, který ve 
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svém souhrnu nastavuje 

systém regulace cen.  

 

49.  

K § 3 odst. 1 

písm. a) bodu 2 

a 

k § 3 odst. 1 

písm. b) bodu 2 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „roční hodnotu 

faktoru efektivity“ bez náhrady 

a doplnit nový odst. 6 

následujícího znění: viz návrh. 

 

 

S ohledem na zcela shodné argumenty 

jako v případě připomínky č. 1 (55) 

požadujeme, aby byla i roční hodnota 

faktoru efektivity uvedena přímo ve 

vyhlášce o způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen 

v elektroenergetice a teplárenství. V 

Závěrečné zprávě pro IV. RO je 

deklarován záměr úspory 3 % nákladů 

za tříleté regulační období, čemuž 

odpovídá pravidelná roční míra 1,01 

%. 

Požadujeme vypustit výše 

uvedené body „roční hodnotu 

faktoru efektivity“ bez náhrady 

a doplnit nový odst. 6  

„(6) Roční hodnota faktoru 

efektivity je pro držitele licence 

na přenos a distribuci elektřiny 

1,01 % a je po dobu 

regulačního období neměnná.“ 

 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Viz vypořádání 

k připomínce č. 48. 

 

Odůvodnění návrhu 

vyhlášky bude v duchu 

bodů 3 a 4 uvedených 

výše ve vypořádání 

k připomínce č. 48 

doplněno o vymezení 

pozice regulační 

vyhlášky v kontextu 

základního rámce právní 

úpravy regulace cen, 

který ve svém souhrnu 

nastavuje systém 

regulace cen.  

 

50.  

K § 3 odst. 3 

písm. c), 

Příloze č. 6  

a  

k Příloze č. 7 

části D) 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme doplnit nový bod 

následovně: viz návrh. 

 

 

Faktor trhu je uplatněn jak v případě 

OTE, u všech činností včetně činnosti 

spočívající ve výplatě a administraci 

podpory z podporovaných zdrojů, tak i 

v případě síťových regulovaných 

subjektů. Jsme přesvědčeni, že musí 

být zachován rovnocenný přístup mezi 

energetickými subjekty a faktor trhu 

by měl být uplatněn i v případě 

povinně vykupujícího. 

Požadujeme doplnit nový bod 

následovně:  

FTpvi [Kč] je hodnota faktoru 

trhu zohledňující aktuální 

změny na trhu s elektřinou, 

které mají vliv na činnosti a 

hospodaření povinně 

vykupujícího, stanovený 

Úřadem na základě žádosti 

povinně vykupujícího pro 

regulovaný rok i,” 

a v souvislosti s výše uvedeným 

upravit i Přílohu č. 7, část D) 

následovně: 

„Nskutpvi-2 = NODCHskutpvi-2 + 

NAskutpvi-2 + NFskutpvi-2 + 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Faktor trhu u povinně 

vykupujícího je 

zbytečný parametr 

z toho důvodu, že do 

výpočtu ceny za činnost 

povinně vykupujícího 

vstupují plánované, 

nikoliv povolené 

náklady. Pokud bude 

potřeba zohlednit 

náklady spojené se 

změnami na trhu 

s elektřinou, je možné 

toto učinit přímo 

v parametru plánované 

náklady.  U 
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NOSTskutpvi-2 +KFpvi-2 + FTpvi“ provozovatelů soustav je 

situace jiná v tom, že 

mají stanoveny 

povolené náklady na 

základě báze nákladů a 

nelze jiným způsobem, 

bez použití faktoru trhu 

tyto náklady upravovat. 

U operátora trhu byl u 

činnosti související s 

výplatou a administrací 

podpory 

z podporovaných zdrojů 

blíže specifikován 

parametr dříve nazývaný 

jako faktor trhu. 

51.  

K § 7 Zásadní připomínka: 

Požadujeme upravit text 

následovně: viz návrh. 

 

 

V případě významnější změny 

cenového rozhodnutí k cenám tepelné 

energie je potřeba počítat s tím, že 

nejprve musí dodavatel tepelné energie 

provést příslušné změny v kalkulaci 

ceny tepelné energie včetně například 

úpravy softwaru a získání nezbytných 

podkladových dat. Následně musí o 

změně ceny tepelné energie 

v příslušném předstihu informovat 

zákazníky. Lhůta 30 dnů je 

nepřijatelně krátká, protože pokud by 

byla Úřadem skutečně využita, neměl 

by regulovaný subjekt vůbec žádný 

časový prostor pro zpracování změn 

v kalkulaci cen tepelné energie 

vyplývajících ze změny cenového 

rozhodnutí. 

 

Požadujeme upravit text 

následovně:  

 

„Úřad reguluje cenu tepelné 

energie způsobem věcného 

usměrňování cen. Cenové 

rozhodnutí zveřejní Úřad 

nejpozději 30 90 dnů před dnem 

nabytí jeho účinnosti.“ 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Dle současné platné 

legislativy je úřad 

povinen zveřejnit 

cenové rozhodnutí 

nejpozději do 30. 

listopadu roku 

předcházejícího roku, 

pro který v cenovém 

rozhodnutí Energetický 

regulační úřad 

regulované ceny stanoví 

(což odpovídá 30 dnů 

před dnem nabytí jeho 

účinnosti), až novela 

energetického zákona, 

která nabude účinnost 

od 1. 1. 2016 nově 

stanoví, že cenová 

rozhodnutí týkající se 

věcně usměrňovaných 

cen tepelné energie a 

regulovaných cen podle 
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zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných 

zdrojích energie a o 

změně některých zákonů 

je Energetický regulační 

úřad povinen vydat 

nejpozději do 30. září 

roku předcházejícího 

roku, pro který v 

cenovém rozhodnutí 

Energetický regulační 

úřad regulované ceny 

stanoví. Úřad je 

připraven, že s novelou 

energetického zákona 

provede i novelu 

navazující legislativy. 

52.  

K Příloze č. 3 

 

 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme upravit parametr 

RABde0 následovně: viz návrh. 

 

 

Úprava definice výchozí hodnoty 

regulačních aktiv byla upravena 

v průběhu veřejného konzultačního 

procesu na základě připomínek 

plynárenského sektoru pro možnost 

korigovat negativní důsledky 

přecenění provedeného společností při 

unbundlingu nebo nesprávného vývoje 

regulační báze aktiv, a tím narovnat 

podmínky daného sektoru. Doplnění 

textu lépe vystihuje danou skutečnost a 

dává také jistotu sektoru 

elektroenergetiky. 

Požadujeme upravit parametr 

RABde0 následovně: 

„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. Prokáže-li 

provozovatel distribuční 

soustavy před začátkem roku 

2016, že hodnota regulační báze 

aktiv pro rok 2015 vycházela z 

použití nesprávných nebo 

neúplných vstupních údajů či 

podkladů nebo neodráží 

historickou hodnotu aktiv, 

může Úřad před začátkem 

regulačního období na základě 

žádosti provozovatele 

distribuční soustavy rozhodnout 

AKCEPTOVÁNO  

částečně 

 

Navrhovaná připomínka 

bude akceptována 

částečně. Protože změny 

parametrů umožňuje § 3 

odst. 2 vyhlášky, 

možnost změny výchozí 

hodnoty by byla 

uvedena duplicitně – 

z tohoto důvodu zůstane 

navrhovaná druhá věta 

„Prokáže-li 

provozovatel distribuční 

soustavy …...“ 

neakceptována.  
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o změně výchozí hodnoty 

regulační báze aktiv.“ 

53.  

K Příloze č. 8 Zásadní připomínka: 

Požadujeme v části „Postup 

pro dělení společných nákladů 

při kombinované výrobě 

elektřiny a tepla“ 

v předposledním odstavci 

provést následující doplnění: 

viz návrh. 

 

 

Provedením požadované úpravy bude 

zajištěn soulad s textem platného 

Cenového rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. 

listopadu 2013, k cenám tepelné 

energie. 

Požadujeme v části „Postup pro 

dělení společných nákladů při 

kombinované výrobě elektřiny a 

tepla“ v předposledním odstavci 

provést následující doplnění: 

„Koeficienty   ei ti vzi, ,  mají 

hodnotu menší nebo rovnou 1. 

Určí se podle vztahů uvedených 

v částech A až D nebo jiným 

věrohodným a 

kontrolovatelným způsobem.“ 

AKCEPTOVÁNO s 

úpravou. 

 
 

Doplněno do 

předposledního odstavce 

a odstraněno 

z posledního. 

54.  

K Příloze č. 8 

části A bodu 

1.1, části B 

bodu 2, části C 

bodu 2 

 

 

Zásadní připomínka: 

V uvedených ustanoveních je 

uvedeno: „ Elektřina z vlastní 

výroby se oceňuje výkupní 

cenou (jako dodávka do sítě), 

odběr ze sítě nákupní cenou, 

vždy bez DPH.“ Požadujeme 

podrobněji vymezit, jakým 

způsobem by měla být tato 

výkupní cena elektřiny 

konkrétně stanovena. 

 

 

Z navrhované úpravy není zřejmé, co 

by mělo být zdrojem takového 

ocenění, a za jaký časový úsek by 

výkupní cena měla být stanovena resp. 

vyhodnocena (měsíc, rok nebo jiný 

časový úsek). Zdrojů pro stanovení 

výkupní ceny může být celá řada: např. 

vyrobená elektřina by mohla být 

oceňována cenou spotového trhu (v 

takovém případě je nejvíce proměnlivá 

v průběhu roku), nebo by mohlo být 

ocenění provedeno s využitím cen 

burzovních produktů. Nebo je 

záměrem ERÚ provázat vyrobenou 

elektřinu s cenou elektřiny, za niž 

výrobce prodává elektřinu 

odběratelům? V takovém případě je 

velmi obtížné až nemožné stanovit 

konkrétní výši ceny z daného 

výrobního zdroje, neboť výrobce může 

provozovat různé zdroje s různými 

výrobními náklady, avšak cenu 

průměruje za celé portfolio zdrojů, a 

následně prodávat různým smluvním 

stranám za různé ceny a různých 

podmínek. 

Požadujeme podrobněji 

vymezit, jakým způsobem by 

měla být tato výkupní cena 

elektřiny konkrétně stanovena. 

AKCEPTOVÁNO s 

úpravou. 

 

Příloha č. 8 uvádí 

několik doporučených 

postupů pro dělení 

společných nákladů při 

kombinované výrobě 

elektřiny a tepla, kdy je 

pouze na výrobci, zdali 

využije danou variantu, 

případně doloží dělení 

nákladů jiným 

věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem, tak jak je 

uvedeno v obecné části 

přílohy č. 8. Vždy se 

však jedná o skutečné 

dokladované náklady, 

není možné použít 

nějaké fiktivní ocenění 

např. spotovým trhem, 

tak jak je uvedeno 

v připomínce. Většina 

výrobců má účtování po 
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střediscích a zároveň má 

vedené oddělené 

účetnictví pro jednotlivé 

licencované činnosti, 

tedy lze konkrétní 

náklady ve většině 

případů přiřadit ke 

konkrétním zdrojům. U 

společných nákladů, kdy 

toto přiřazení není 

možné, je čistě na 

výrobci, jak dané 

náklady alokuje, kdy 

musí vždy splnit 

podmínku, že dané 

dělení je provedeno 

věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem. 

 

S ohledem na 

jednoznačnost výkladu 

bude rozporovaná věta 

v části A bod 1.1 

upravena takto: 

„Elektřina z vlastní 

výroby se oceňuje cenou 

za dodávku do sítě“. 

Obdobná úprava textu 

bude provedena 

v místech výskytu 

obdobné věty v části B 

bodu 2 a části C bodu 2. 

 

55.  

K § 3 odst. 3 

písm. b) bodu 

16 

 

 

Doporučujeme upravit daný 

bod následovně: viz návrh. 

Formální úprava. „výnosy z ostatních činností 

spojených s licencovanou 

činností v členění podle 

napěťových úrovní v členění 

podle napěťových úrovní,“ 

AKCEPTOVÁNO. 

56.  K § 3 odst. 3 Doporučujeme upravit dané Cílem je sjednocení a zjednodušení Doporučujeme upravit dané NEAKCEPTOVÁNO. 
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písm. c) body 3 

a 4 

 

 

body následovně: viz návrh. pojmosloví používaného v těle 

vyhlášky a v přílohách. Dále došlo ke 

zpřesnění pojmosloví u nákladů 

spojených s financováním výkupu 

elektřiny. 

body následovně: 

„3. plánované náklady spojené s 

výkupem elektřiny formou 

výkupních cen a náklady podle 

jiného právního předpisu2)na 

zajištění financování výkupu 

elektřiny, 

4. korekční faktor za činnost 

povinně vykupujícího spolu s 

následujícími parametry: 

a. skutečné náklady na odchylky 

v souvislosti s výkupem 

elektřiny, 

b. skutečné administrativní 

náklady spojené s výkupem 

elektřiny, 

c. skutečné náklady spojené 

s výkupem elektřiny formou 

výkupních cen a náklady podle 

jiného právního předpisu2)na 

zajištění financování výkupu 

elektřiny, […]“ 

 

Náklady povinně 

vykupujícího uznatelné 

v regulaci jsou jen 

náklady spojené 

s výkupem elektřiny 

formou výkupních cen a 

náklady podle §11 odst. 

12 zákona č. 165/2012 

Sb., o podporovaných 

zdrojích energie a 

změně některých 

zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Navrhované pojmosloví 

je až příliš obecné a 

neodráží pouze náklady 

povinně vykupujícího 

uznatelné v regulaci. 

57.  
Příloha č. 1, 

parametr cperci 

 

Doporučujeme ve vyhlášce 

uvést definici indexů k a n u 

parametru cperci. 

Definice těchto indexů ve vyhlášce 

chybí. 

Doporučujeme ve vyhlášce 

uvést definici indexů k a n u 

parametru cperci. 

AKCEPTOVÁNO. 

 

58.  

Příloha č. 3, 

parametr Odeskt-2 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

parametru Odeskt-2 následovně: 

viz návrh. 

Jedná se o zpřesnění a formální úpravu 

textu. 

„Odeskt-2 [Kč] je v regulaci 

uznaná skutečná hodnota 

odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

provozovatele distribuční 

soustavy sloužícího k zajištění 

distribuce elektřiny, pro 

vykázaná v souladu s jiným 

právním předpisem4) pro rok t-

2“ 

AKCEPTOVÁNO. 

59.  
Příloha č. 4 

 

Doporučujeme upravit znění 

textu takto: viz návrh. 

Ceny jsou stanoveny z upravených 

povolených výnosů, nikoliv 

„Na napěťové úrovni NN jsou 

stanoveny dvousložkové ceny za 
AKCEPTOVÁNO. 
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 z povolených výnosů. distribuci elektřiny pro 

zákazníky přímo z upravených 

povolených výnosů […]“ 

60.  

Příloha č. 6 

 

 

Doporučujeme upravit 

následovně: viz návrh. 

Cílem je sjednocení a zjednodušení 

pojmosloví používaného v těle 

vyhlášky a v přílohách. Dále došlo ke 

zpřesnění pojmosloví u nákladů 

spojených s financováním výkupu 

elektřiny. 

Doporučujeme upravit 

následovně: 

„NODCHpvi [Kč] jsou 

plánované náklady povinně 

vykupujícího na odchylky 

spojené s výkupem elektřiny 

z obnovitelných zdrojů formou 

výkupních cen v regulovaném 

roce i, stanovené Úřadem […] 

NApvi [Kč] jsou plánované 

administrativní náklady povinně 

vykupujícího spojené 

s podporou elektřiny 

z obnovitelných zdrojů výkupem 

elektřiny, stanovené Úřadem,  

NFpvi [Kč] jsou plánované 

náklady povinně vykupujícího 

spojené s podporou elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na 

zajištění financování výkupu 

elektřiny, stanovené Úřadem 

[…]“ 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Navrhované znění je až 

příliš obecné a neodráží 

pouze náklady povinně 

vykupujícího uznatelné 

v regulaci. 

61.  

Příloha č. 7 

část A) odst. 1, 

parametry 

Opeski-2 a PPIi-2 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

popisu uvedených parametrů 

Opeski-2 a PPIi-2 tak, aby byl 

každý z nich uveden na 

samostatném řádku, nikoliv 

v jednom odstavci. 

Formální úprava. Doporučujeme upravit znění 

popisu uvedených parametrů 

Opeski-2 a PPIi-2 tak, aby byl každý 

z nich uveden na samostatném 

řádku, nikoliv v jednom 

odstavci. 

AKCEPTOVÁNO. 

62.  

K Příloze č. 7 

části A) odst. 3, 

parametru 

KFpezPPIi 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

viz návrh. 

Zpřesnění textu Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

„KFpezPPli [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele přenosové 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

AKCEPTOVÁNO. 
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která nepřesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

soustavy stanovená vztahem“ 

63.  

K Příloze č. 7 

části A) odst. 3, 

parametru 

KFpezMVi 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

viz návrh. 

Zpřesnění textu 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

„KFpezMVi [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele přenosové 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která přesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

soustavy stanovená vztahem“ 

AKCEPTOVÁNO. 

64.  

K Příloze č. 7 

části C) odst. 3, 

parametru 

KFpezPPIi 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

viz návrh. 

Formální úprava. 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

„KFpezPPli [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která nepřesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

distribuční soustavy stanovená 

vztahem“. 

AKCEPTOVÁNO. 

65.  

K Příloze č. 7 

části C) odst. 3, 

parametru 

KFpezMVi 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

viz návrh. 

Formální úprava. 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného parametru následovně: 

„KFpezMVi [Kč] je část 

korekčního faktoru zisku 

provozovatele distribuční 

soustavy, pro část plánované 

hodnoty regulační báze aktiv, 

která přesahuje 5% skutečné 

hodnoty regulační báze aktiv 

provozovatele přenosové 

distribuční soustavy stanovená 

AKCEPTOVÁNO. 
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vztahem“ 

66.  

K Příloze č. 7 

části C) odst. 7 

 

 

Doporučujeme upravit znění 

daného odstavce následovně: 

viz návrh. 

Korekční faktor KFdxepsi je vztažen 

k jednotlivým hladinám. Podle 

písmene a) a písmene b) se však 

stanoví celkové výnosy a náklady 

související s užitím sítí distribuční 

soustavy za soustavu jako celek, a tedy 

jejich rozdílem se stanoví celkový 

korekční faktor, nikoliv korekční 

faktor příslušející konkrétní napěťové 

hladině. Navržená úprava zpřesňuje 

postup stanovení korekčního faktoru 

KFdxepsi. 

Doporučujeme upravit znění 

daného odstavce následovně: 

„(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), přičemž tento 

součin je rozdělen na jednotlivé 

napěťové hladiny postupem 

podle písmene c).“ 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Požadavek je duplicitní 

s ustanovením bodu c) 

67.  

K Příloze č. 7 

části D) 

 

 

Doporučujeme upravit 

následovně: viz návrh. 

Cílem je sjednocení a zjednodušení 

pojmosloví používaného v těle 

vyhlášky a v přílohách. Dále došlo ke 

zpřesnění pojmosloví u nákladů 

spojených s financováním výkupu 

elektřiny. 

Doporučujeme upravit 

následovně: 

„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 

předpisu2) 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 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Navrhované znění je až 

příliš obecné a neodráží 

pouze náklady povinně 

vykupujícího uznatelné 

v regulaci. 
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elektřiny podle jiného právního 

předpisu2) výkupem elektřiny, 

posouzené a stanovené Úřadem,  

NFskutpivi-2 [Kč] jsou skutečné 

náklady povinně vykupujícího 

spojené s podporou elektřiny 

z obnovitelných zdrojů formou 

výkupních cen a s podporou 

elektřiny podle jiného právního 

předpisu 2) na zajištění 

financování výkupu elektřiny 
v roce i-2, stanovené Úřadem 

[…]“. 

68.  

k Příloze č. 8 

části B) bodu 

1.2. 

Doporučujeme do textu doplnit 

možnost dopočtu spotřeby 

tepla v páře jiným 

věrohodným způsobem. 

skutečnému provozu. Pokud nejsou k 

dispozici měření ze žádných odběrů, 

není použitelný ani postup podle 

poznámky pod vzorcem. 

Doporučujeme do textu doplnit 

možnost dopočtu spotřeby tepla 

v páře jiným věrohodným 

způsobem. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Z pohledu úřadu není 

nutné u všech 

koeficientů doplňovat 

jiným věrohodným a 

kontrolovatelným 

způsobem, neboť toto 

prohlášení je uvedeno 

v obecné části přílohy č. 

8, která je platná pro 

všechny části přílohy. 

Ministerstvo 

vnitra 

69.  

K § 10 odst. 1 Předmětné ustanovení neobsahuje řešení vztahu stávající a nové právní úpravy, nýbrž vymezuje období, kdy 

Energetický regulační úřad bude postupovat podle navrhované vyhlášky. Tato otázka by tedy jistě neměla 

být řešena v rámci přechodných ustanovení, neboť o ně se z povahy věci nejedná. Pokud je třeba časovou 

působnost vyhlášky limitovat, je třeba tak učinit v ustanovení o účinnosti či úpravou vyhlášky tak, aby z její 

koncepce bylo patrné, že jde o právní úpravu pouze pro účely určitého (regulačního) období. Obecná 

definice regulačního období obsažená v § 1 písm. b) je v tomto směru zavádějící. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

 

Pro nastavení způsobu 

regulace cen a postupů 

pro regulaci cen 

v elektroenergetice Úřad 

již v minulosti zvolil 

jednotnou metodiku 

regulace na tzv. 

regulační období. 

Stávající platná a účinná 

vyhláška č. 436/2013 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, byla 
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připravena pro 

podmínky odpovídající 

tehdy aktuální situaci 

pro nastavení způsobu 

regulace cen v 

elektroenergetice. 

Obsahem vyhlášky byl 

rovněž právní rámec pro 

regulaci cen v 

elektroenergetice 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 pro regulace 

cen v elektroenergetice 

pro nové, IV. regulační 

období. 

V přechodných 

ustanoveních je sice 

přesně vymezena 

použitelnost 

(předpokládaná 

aplikace) vyhlášky, což 

ovšem samozřejmě 

nemá a nemůže mít vliv 

na platnost a účinnost 

vyhlášky, a legislativní 

pravidla na to 

navazující. 

Přesto - konkrétní 

vymezení regulační 

vyhlášky je specifický 

nástroj této a ostatních 

regulačních vyhlášek, 

který byl takto nastaven 
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již na začátku regulace 

těchto odvětví (již pro I. 

regulační období), a to 

z důvodu konkretizace 

předpokládané aplikace 

a použitelnosti vyhlášky 

- aby tak byl naplněn 

princip legitimního 

očekávání, regulovaným 

subjektům dána větší 

právní jistota, a 

regulované subjekty tak 

mohly efektivněji 

nastavit své investice na 

zajištění spolehlivého, 

bezpečného a 

efektivního výkonu 

licencované činnosti, 

které v konečném 

důsledku bezprostředně 

souvisejí s rozvojem a 

údržbou energetických 

sítí, a tedy kvalitou 

dodávky energií jako 

takovou. A protože má 

tedy nová právní úprava 

svými účinky zasáhnout 

do právních vztahů 

vzniklých na základě 

dosavadní právní 

úpravy, je třeba, aby 

návrh právního předpisu 

obsahoval přechodná 

ustanovení, která budou 

způsob a důsledky 

takového střetu řešit. 

V přechodných 

ustanoveních právního 

předpisu se upravuje 

vztah nové právní 
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úpravy k dřívější 

(dosavadní) právní 

úpravě a právních 

vztahů podle ní 

vzniklým – a to v zájmu 

právní jistoty a ochrany 

práv v dobré víře 

nabytých na základě 

předchozí právní 

úpravy. Vzhledem 

k tomu, že regulační 

vyhlášky obsahují i 

konkrétní vymezení 

regulačního období, je 

nutné se s touto 

skutečností ve vyhlášce 

vypořádat, a právě 

k tomuto účelu mají 

sloužit přechodná 

ustanovení. Smyslem 

ustanovení § 10 odst. 1 

není proto nic jiného, 

než v zájmu právní 

jistoty jednoznačně 

stanovit vztah mezi III. 

regulačním obdobím a 

IV. regulačním 

obdobím, a ve zbytku § 

10 (přechodných 

ustanoveních) dále 

jednoznačně stanovit, na 

jaké dříve vzniklé právní 

vztahy a v jakém 

rozsahu se i po účinnosti 

nové právní úpravy 

vztahuje dosavadní 

právní úprava. 

 

70.  
K odůvodnění 

k obecné části 

Připomínka legislativně 

technického a formálního 

1. V části 1.5 (na str. 5) a v části 2.5 (na str. 10) doporučujeme nahradit 

ve slovech „přenosové a distribučních sítí“ slovo „přenosové“ slovem 
NEAKCEPTOVÁNO. 

Přenosová soustava je 
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charakteru: 

 

„přenosových“. 

 

2. V části 2.5 (na str. 10) je třeba opravit chybu ve slově „konečné“, 

které je v textu chybně uvedeno jako „končené“. 

v ČR pouze jedna. 

 

AKCEPTOVÁNO. 

Opraveno 

71.  

K odůvodnění 

ke zvláštní části 

– k § 8 a 9: 

Připomínka legislativně 

technického a formálního 

charakteru: 

Shodně jako u odůvodnění k § 10 navrhujeme vložit větu: „To je obsaženo 

v § 6“ (resp. „v § 7“). Z textu odůvodnění totiž mylně vyplývá, že oproti 

stávajícímu znění vyhlášky chybí úprava postupu stanovení cen při vzniku 

držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence a způsob regulace 

cen v teplárenství, přitom došlo pouze k přečíslování ustanovení 

v souvislosti s vynětím úpravy týkající se operátora trhu 

v elektroenergetice a teplárenství (původní § 6 a 7) do zvláštní vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

72.  
Ministerstvo pro místní rozvoj neuplatňuje připomínky. Doporučujeme pouze v § 10 odst. 2 návrhu z gramatického hlediska 

upravit slova „období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2018“ na slova „období počínajícího dnem 1. 

ledna 2016 a končícího dnem 31. prosince 2018“. 

AKCEPTOVÁNO. 

Ministerstvo 

zemědělství 
73.  

Doporučujeme uvést § 11 (zrušovací ustanovení) navrhované vyhlášky do souladu s čl. 52 Legislativních pravidel vlády. AKCEPTOVÁNO. 

Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

74.  

Návrh vyhlášky částečně upravuje určité parametry systému podpory obnovitelných aj. zdrojů energie dle zákona 165/2012 

Sb.  V této souvislosti upozorňuji na to, že změny parametrů této podpory by měly být v souladu s požadavky rozhodnutí 

Evropské komise v případu státní podpory č. SA.35177 - Česká republika - Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

VYSVĚTLENO.  

 

Návrh vyhlášky nemá 

vliv na systém podpory, 

pouze upřesňuje výpočet 

podpory v souladu 

s energetickým 

zákonem, který je svou 

novelou v souladu se 

závazkem ČR vůči 

Komisi. 
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