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III. 

 

Odůvodnění 

 

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora 

trhu v elektroenergetice a plynárenství 

 

Obecná část 

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

vyhláška navržena, a předpisy Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě: 

- ustanovení § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je Energetický regulační úřad (dále jen 

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

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

přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování 

energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,  

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

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

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

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

s podporou elektřiny a ceny za činnost povinně vykupujícího,  

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

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

regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky. 

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s těmito zákony, zejména s prováděným 

ustanovením § 19a energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro nastavení způsobu regulace cen a postupů pro regulaci cen za činnosti operátora trhu pro 

odvětví elektroenergetiky a plynárenství Úřad v minulosti zvolil jednotnou metodiku regulace 

na tzv. regulační období. Stávající platná a účinná vyhláška č. 436/2013 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, byla připravena pro podmínky odpovídající tehdy aktuální situaci pro 

regulaci cen za činnosti operátora trhu v energetických odvětvích. Obsahem vyhlášky byl 

rovněž právní rámec pro regulaci cen za činnosti operátora trhu 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 za činnosti 

operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. Pokud by navržená vyhláška nebyla vydána, 

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

tato skutečnost znamenala ukončení regulace cen za činnosti operátora trhu, což by bylo 

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

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

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

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

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

2001/77/ES a 2003/30/ES, a dále se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze 

dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení 
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směrnice 2003/55/ES a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. 

července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení 

nařízení (ES) č. 1775/2005. 

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

není s právem EU v rozporu. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

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

dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 

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

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

jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. 

V důsledku vydání nové vyhlášky, která stanovuje pravidla regulace cen za činnosti operátora 

trhu v elektroenergetice a plynárenství, se očekává zásah do podnikatelského prostředí v dané 

regulované oblasti, protože operátorovi trhu nebudou (oproti nahrazovaným vyhláškám) 

známy a předávány parametry vstupující do výpočtu cen pro jeho regulované činnosti. Ale 

naopak, návrh vyhlášky přinese jistotu ohledně způsobu regulace pro rok 2016, protože 

obsahuje všechny relevantní údaje o způsobu stanovování cen. 

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

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

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

dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

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

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

údajů a o změně některých zákonů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá jakékoliv zvýšené korupční riziko. Jedná se pouze o oddělení 

regulace operátora trhu do samostatné vyhlášky. Tyto změny de facto neumožňují vznik 

korupčního prostředí. Úřad již v minulosti zvolil nastavení jednotné metodiky regulace na 

tzv. regulační období. Během tohoto období je metodika neměnná a parametry nastavené na 

jeho počátku jsou zpravidla upraveny jen o předem stanovené faktory. Návrh vyhlášky proto 

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

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška č. …/2015 Sb. o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti 

operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. 

1.2 Definice problému 

Dosavadní právní úprava stanovuje způsob regulace cen za činnosti operátora trhu 

v elektroenergetice a plynárenství a na vymezenou dobu, tzv. regulační období, které je 

stanoveno do 31. prosince 2015. Navrhovaná právní úprava nenastavuje principy regulace pro 

nové regulační období, ale pouze stanovuje způsob a postupy regulace cen operátora trhu.  

Úřad vychází z ustanovení § 17 odst. 3 energetického zákona, povinnosti postupovat při 

výkonu působnosti nezávisle a v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, a to tak, 

aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu jeho pravomocí, a proto 

předkládá tento návrh. 

K zajištění dlouhodobých a strategických záměrů ohledně budování kvalitní, spolehlivé 

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

zákazníky je nutné zabezpečit dlouhodobě stabilní právní a regulační prostředí. Z tohoto 

důvodu je navrženo nastavení právních principů regulace. 

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

IV. regulační období pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a 

plynárenství, která by reflektovala situaci v daných sektorech, vyváženě upravovala zájmy 

všech účastníků trhu a splňovala veškeré zákonné požadavky, zejména § 19a energetického 

zákona, ale po zapracování připomínek legislativní rady (energetický zákon neobsahuje rámec 

regulace) vlády došlo ke změně záměru a způsob a postupy regulace jsou navrženy bez 

časového určení.  

Dne 22. dubna 2015 předložil Úřad do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky 

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu 

v elektroenergetice a plynárenství, který veškeré výše uvedené předpoklady odrážel a podle 

názoru Úřadu splňoval. Oddělení vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci 

cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství z původní vyhlášky č. 

436/2013 Sb. a vyhlášky č. 195/2014 Sb. je prováděno kvůli spektru činností operátora trhu, 

který je zodpovědný za činnosti spojené s elektroenergetikou i plynárenstvím a za 

administraci ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. V případě nevytvoření 

samostatné vyhlášky by musela být regulace operátora trhu obsažena současně v obou 

vyhláškách č. 436/2013 Sb. a 195/2014 Sb., respektive vyhláškách o způsobu a postupech 

regulace cen v těchto odvětvích.   

Cílem návrhu vyhlášky je stanovení cen za činnosti operátora trhu (v elektroenergetice cena 

za činnost zúčtování, cena za činnost organizace trhu, cenu za činnosti související s výplatou a 

administrací podpory z podporovaných zdrojů a cenu za činnosti související s vydáváním 

záruk původu pro podporované zdroje a v plynárenství cena za činnosti operátora trhu) tak, 

aby pokrývaly oprávněné náklady operátora trhu tak, jak stanovuje § 19a, odst. 4, 

energetického zákona.  
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Dalším sledovaným záměrem rozdělení jednotlivých činností operátora trhu na jednotlivé 

oblasti jeho působnosti a stanovení korespondujících cen, jak je uvedeno v předchozím 

odstavci, aby nedocházelo ke křížovým dotacím jednotlivých činností.  

Oproti stávající právní úpravě dále platí, že zisk operátora trhu již nebude navázán na 

parametr WACC provozovatele přenosové soustavy, ale bude stanoven úřadem na základě 

provedení analýzy rizik. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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

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

pro regulaci cen v energetických odvětvích. 

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

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

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

k provedení § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a § 4 odst. 10 zákona o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Vyhláška byla novelizována 

vyhláškou č. 264/2010 Sb., vyhláškou č. 393/2011 Sb., vyhláškou č. 348/2012 Sb. 

a vyhláškou č. 436/2013 Sb. 

Poslední zmiňovanou novelizací byla z původní vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, vyjmuta celá část týkající se odvětví elektroenergetiky a teplárenství, 

která rovněž upravovala způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu 

v elektroenergetice, a to do konce regulačního období stanoveného do 31. prosince 2015. 

Vyhláškou č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 

v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, která obsahovala způsob regulace a postup 

tvorby cen za činnosti operátora trhu v plynárenství, bylo prodlouženo stávající regulační 

období do 31. prosince 2015.   

Návrhem vyhlášky Úřad vyčleňuje také celou část týkající se způsobu regulace a postupu 

tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství odvětví do samostatné 

vyhlášky, a nastavuje tak regulační rámec pro regulaci cen za činnosti operátora trhu. 

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v 

elektroenergetice a plynárenství je prováděcím právním předpisem energetického zákona (a 

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

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

době tak, aby vyhovovala novému energetickému zákonu (platby na odběrné místo, zrušení 

podpory decentrální výroby apod.). 

1.4 Identifikace dotčených skupin 

Primární subjektem dotčeným navrhovanou právní úpravou společnost OTE, a.s., které je 

držitel licence udělené rozhodnutím Úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických 

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

operátora trhu, na kterého právní úprava dopadá zejména z pohledu regulace jeho podnikání. 

Mezi další subjekty, dotčené regulací cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a 

plynárenství, lze zařadit každého občana, každou společnost a organizaci (veřejné orgány, 

neziskové organizace i podnikatelské subjekty), kteří v konečném důsledku navrhované 

regulace hradí výsledné regulované ceny, které jsou danou metodikou a regulací stanoveny. 
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1.5 Popis cílového stavu 

Oddělení vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora 

trhu v elektroenergetice a plynárenství z původní vyhlášky č. 436/2013 Sb. je prováděno kvůli 

spektru činností operátora trhu, který je zodpovědný za činnosti spojené s elektroenergetikou i 

plynárenstvím a za administraci ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. 

V případě nevytvoření samostatné vyhlášky by musela být regulace operátora trhu obsažena 

současně v obou vyhláškách č. 436/2013 Sb. a 195/2014 Sb., respektive vyhláškách o 

způsobu a postupech regulace cen v těchto odvětvích pro nové, tedy IV., regulační období.   

Cílem návrhu vyhlášky je stanovení cen za činnosti operátora trhu (v elektroenergetice cena 

za činnost zúčtování, cena za činnost organizace trhu, cenu za činnosti související s výplatou a 

administrací podpory z podporovaných zdrojů a cenu za činnosti související s vydáváním 

záruk původu pro podporované zdroje a v plynárenství cena za činnosti operátora trhu) tak, 

aby pokrývaly oprávněné náklady operátora trhu tak, jak stanovuje § 19a, odst. 4, 

energetického zákona.  

Dalším sledovaným záměrem rozdělení jednotlivých činností operátora trhu na jednotlivé 

oblasti jeho působnosti a stanovení korespondujících cen, jak je uvedeno v předchozím 

odstavci, aby nedocházelo ke křížovým dotacím jednotlivých činností.  

Zisk operátora trhu již nebude navázán na parametr WACC provozovatele přenosové 

soustavy, ale bude stanoven úřadem na základě provedení analýzy rizik. 

1.6 Zhodnocení rizika 

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

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

porušením zákonných požadavků v oblasti regulace. 

V případě nevydání nové vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za 

činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a současné novelizaci vyhlášky č. 

436/2013 Sb., resp. vyhlášky 195/2014 Sb., které by regulaci operátora trhu, postup stanovení 

ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny ani postup stanovení složky ceny za 

distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny 

neobsahovaly, neexistoval by regulační rámec pro tvorbu těchto cen a chybělo by krytí 

nákladů operátora trhu vzniklých v souvislosti s výkonem jeho činností v energetických 

odvětvích.  

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v 

elektroenergetice a plynárenství je prováděcím právním předpisem energetického zákona (a 

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

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

době tak, aby vyhovovala novému energetickému zákonu (platby na odběrné místo, zrušení 

podpory decentrální výroby apod.). 

Výpočet ceny za organizaci trhu - pokud by došlo k neočekávanému výraznému snížení 

objemu zobchodované elektřiny na denním trhu, snížila by se množstevní základna pro 

výpočet této ceny, vypočtená cena na MWh by se zvýšila (a to i díky kumulaci korekčních 

faktorů, pokud by trend byl dlouhodobý), což by mohlo demotivovat účastníky trhu, kteří by 

omezili svoji obchodní činnost na denním trhu. Nicméně tento výpočet zabraňuje křížovým 

dotacím krátkodobého obchodování z ceny za zúčtování odchylek a oba výpočetní vzorce 

obsahují „faktor trhu“, který je možný použít pro narovnání nečekaných tržních odchylek.  
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2. Návrh variant řešení 

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

operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství 

Varianta I. – rezignace na tvorbu nové vyhlášky 

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

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

č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 195/2014 Sb.) končí dnem 31. 

prosince 2015, je Úřad povinen adekvátním způsobem zabezpečit stabilní právní a regulační 

prostředí na rok 2016 i roky následující. 

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

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

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

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

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

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

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

nesplnil svoji povinnost zabezpečit stabilní právní a regulační prostředí k zajištění 

dlouhodobých a strategických záměrů ohledně budování kvalitní, spolehlivé a bezpečné 

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

Nevytvoření nové vyhlášky by mělo za následek neexistenci regulace operátora trhu, ceny na 

úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a složky ceny za distribuci elektřiny na krytí 

nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny. 

Varianta II. – úprava podle návrhu 

Návrh vyhlášky vymezuje postupy Energetického regulačního úřadu při stanovení 

regulovaných cen pro činnosti operátora trhu, cenu na úhradu nákladů spojených s podporou 

elektřiny a složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou 

decentrální výroby elektřiny a to v souladu s energetickým zákonem a zákonem 

o podporovaných zdrojích energie.  

Oddělení vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora 

trhu v elektroenergetice a plynárenství z původní vyhlášky č. 436/2013 Sb. je prováděno kvůli 

spektru činností operátora trhu, který je zodpovědný za činnosti spojené s elektroenergetikou i 

plynárenstvím a za administraci ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. 

V případě nevytvoření samostatné vyhlášky by musela být regulace operátora trhu obsažena 

současně v obou vyhláškách č. 436/2013 Sb. a 195/2014 Sb., respektive vyhláškách o 

způsobu a postupech regulace cen v těchto odvětvích pro nové, tedy IV. regulační období.   

Cílem návrhu vyhlášky je stanovení vstupních parametrů do výpočtu cen za činnosti operátora 

trhu (v elektroenergetice cena za činnost zúčtování, cena za činnost organizace trhu, cenu za 

činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů a cenu za 

činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje a v plynárenství cena 

za činnosti operátora trhu) tak, aby pokrývaly oprávněné náklady operátora trhu tak, jak 

stanovuje § 19a, odst. 4, energetického zákona.  

Dalším sledovaným záměrem rozdělení jednotlivých činností operátora trhu na jednotlivé 

oblasti jeho působnosti a stanovení korespondujících cen, jak je uvedeno v předchozím 

odstavci, aby nedocházelo ke křížovým dotacím jednotlivých činností.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHLRP3)



- 7 - 

Zisk operátora trhu již nebude navázán na parametr WACC provozovatele přenosové 

soustavy, ale bude stanoven úřadem na základě provedení analýzy rizik. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. má přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR, zejména pak pro 

držitele licence na činnosti operátora trhu, pro držitele licencí na výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů a spotřebitele.  

Varianta I. zamezí výběru cen za činnosti operátora trhu a operátor trhu by neměl prostředky 

na krytí nákladů, na které má nárok podle §19a, odst. 4 energetického zákona. 

Varianta I. zamezí výběru ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a držitelé 

licencí na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů by přišli o dotace. 

Varianta I. zamezí výběru složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených 

s podporou decentrální výroby elektřiny držitelé licencí na výrobu elektřiny připojení do 

distribuční soustavy by přišli o podporu spojenou s decentrální výrobou.   

Varianta I. by znamenala úlevu pro spotřebitele elektřiny, kteří by neplatili cenu za činnosti 

operátora trhu ani cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a snížila by se jim 

cena za distribuci.  

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

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

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

těchto cen.  

Varianta II. 

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

Varianta II. má pozitivní dopad ve smyslu ocenění jednotlivých cen činností operátora trhu, 

které odpovídají tržnímu prostředí (např. cena za organizaci trhu bude závislá na nákladech a 

likviditě krátkodobých trhů, původně byla stanovena fixně). 

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

dalšími právními předpisy.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II. zajišťující stanovení cen za činnosti operátora trhu, 

ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a složky ceny za distribuci elektřiny 

na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny. 

2.2 Cena za činnosti operátora trhu v energetice, plynárenství a teplárenství 

nahrazena v elektroenergetice cenou za činnost zúčtování, cenou za činnost 

organizace trhu, cenou za činnosti související s výplatou a administrací podpory 

z podporovaných zdrojů a cenou za činnosti související s vydáváním záruk původu 

pro podporované zdroje a v plynárenství cenou za činnosti operátora trhu v 

plynárenství. 

 

Varianta I. – rezignace na úpravu vyhlášky 

Tato varianta ponechává způsob regulace operátora trhu ve znění vyhlášky č. 436/2013 Sb. 

Cena za činnost zúčtování, cena za činnost organizace trhu, cena za činnosti související 
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s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů a cena za činnosti související s 

vydáváním záruk původu pro podporované zdroje zůstanou součástí vzorce ceny za činnosti 

operátora trhu a nebude tak transparentní, jakým způsobem se jednotlivé činnosti kryjí. 

Varianta II. – úprava podle návrhu 

Uplatněním varianty II. dojde v elektroenergetice k rozčlenění výpočtu cen operátora trhu na 

jednotlivé činnosti a vzniknou tak čtyři samostatné vzorce a ceny (cena za činnost zúčtování, 

cena za činnost organizace trhu, cena za činnosti související s výplatou a administrací 

podpory z podporovaných zdrojů a cena za činnosti související s vydáváním záruk původu pro 

podporované zdroje), včetně vzorců pro výpočet korekčních faktorů. S úpravou vyhlášky 

koresponduje již zmíněná vyhláška 436/2013 Sb., která regulaci operátora trhu vypustí, ale 

také nová úprava vyhlášky 59/2012 Sb. o regulačním výkaznictví, která upravuje způsob 

vykazování jednotlivých činností operátora trhu.  

V původním znění byly veškeré náklady operátora trhu rozpuštěny do plánovaného množství 

dodaného do odběrných míst a do fixně určené ceny za součet množství elektřiny nakoupené 

a prodané prostřednictvím krátkodobých trhů. Podle návrhu se každá z činností bude 

financovat samostatně – náklad za činnost zúčtování bude rozpuštěn do spotřeby elektřiny, 

stejně jako činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů. 

Oproti tomu náklady spojené s vydáváním záruk původu budou rozpuštěny do plánovaného 

počtu vydaných záruk původu a náklady spojené s činností organizace trhu do plánovaného 

množství zobchodované elektřiny.  

Zisk byl ponechán pouze pro činnosti související se zúčtováním odchylek, viz níže.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Varianta I. však nepřináší proti stávající situaci ani žádné přínosy.  

Varianta II. 

Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR, ale přispěje ke 

zpřehlednění činností vykonávaných operátorem trhu a zjednoduší kontrolu nákladů na 

jednotlivé činnosti.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., která plně odpovídá platné právní úpravě 

energetického zákona a jasně definuje ceny za jednotlivé činnosti operátora trhu. 

2.3 Zavedení výpočetního parametru „hodnota povoleného zisku“, který nahrazuje 

parametr „míra výnosnosti povolených nákladů“ 

Varianta I. – rezignace na úpravu vyhlášky 

Tato varianta ponechává ustanovení ve znění vyhlášky č. 436/2013 Sb., tzn.: byl by použit 

parametr míry výnosnosti povolených nákladů, který je v původním znění aplikován na 

povolené náklady operátora trhu. Struktura regulační báze aktiv provozovatele přenosové 

soustavy je diametrálně odlišná od povolených nákladů operátora trhu a takto vypočtený 

povolený zisk nemůže tedy objektivně reflektovat zaměření operátora trhu, který je především 

firmou zaměřenou na IT technologie a nevlastní takové množství hmotných aktiv. Míra 

výnosnosti povolených nákladů (WACC provozovatele přenosové soustavy) i povolené 
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náklady operátora trhu navíc již obsahují rizika spojená s inflací a tyto dva parametry se mezi 

sebou násobí, čímž dochází nežádoucímu zkreslení vypočteného povoleného zisku.  

Zároveň energetický zákon jasně stanovuje v § 19a, odst. 4, že ceny operátora trhu mají být 

„alespoň nákladové“, kdežto u ostatních držitelů licence se zmiňuje o „přiměřeném zisku“. 

Proto návrh obsahuje parametr „hodnota povoleného zisku“, který bude stanoven ERÚ na 

základě analýzy rizik v monopolním odvětví operátora trhu.  

Varianta II. – úprava podle návrhu 

Uplatněním varianty II. bude stanoven parametr hodnoty povoleného zisku, který narovná 

současný neuspokojivý stav současného znění vyhlášky a určí odpovídající povolený zisk 

operátora trhu.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Varianta I. neumožňuje objektivní posouzení ziskovosti operátora trhu, protože původní 

parametr míra výnosnosti povolených nákladů neodpovídá § 19a, odst. 4, energetického 

zákona ani charakteru a rizikům činností operátora trhu, stejně tak jako napojení parametru 

míry výnosnosti povolených nákladů na povolené náklady.  

Varianta II. 

Přijetí varianty II. zajistí objektivní určení povoleného zisku operátora trhu.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., která plně odpovídá platné právní úpravě 

energetického zákona a objektivněji postihuje stanovení povoleného zisku.  

2.4 Změna vzorce eskalačního faktoru a s ním spojené předávané parametry 

operátorovi trhu a přejmenování „koeficientu“ indexů na „váhy“ indexů 

Varianta I – rezignace na úpravu vyhlášky 

V případě, že text původní vyhlášky bude ponechán v původním znění, nebude to mít žádný 

negativní vliv na výpočet eskalačního faktoru, ale nepřinese to ani žádné výhody.  

Varianta II – úprava podle návrhu 

Podle návrhu je eskalační faktor upraven tak, aby byl přehlednější a bylo na první pohled 

vidět, že se jedná o sumu součinů vah a hodnot jednotlivých indexů. V současném znění je 

polovina vzorce eskalačního faktoru „zabrána“ dopočítáváním vah do 100% a samotné váhy 

jsou nazvány „koeficient“. Není tak na první pohled zřetelné, o jaký výpočet se jedná.  

Do předávaných parametrů přibyl nový index – index mezd. Eskalace je tedy přizpůsobena 

reálným nákladům operátora trhu, protože záměrem i je určit váhy jednotlivých indexů podle 

skutečných nákladů z regulačního výkaznictví.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Varianta I. s sebou nenese žádné náklady, avšak nemá také žádné přínosy.  
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Varianta II. 

Uplatněním varianty II bude eskalační faktor určen „na míru“ operátorovi trhu a bude 

přehlednější. 

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., protože přesněji a transparentněji usměrňuje 

výpočet eskalačního faktoru. 

2.5 Přidání nových výpočetních parametrů souvisejících s rozčleněním ceny operátora 

trhu na 4 činnosti (a ceny) v elektroenergetice a změna předávaného parametru 

CPI na SPI 

Varianta I – rezignace na úpravu vyhlášky 

V případě, že parametry původní vyhlášky budou ponechány v původním znění a budou 

použity vzorce návrhu, nebude možné vypočítat žádný z osmi korekčních faktorů, cenu za 

činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů a cenu za 

činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje, protože nebudou 

existovat parametry pro jejich výpočet.  

Varianta II – úprava podle návrhu 

Podle návrhu budou navíc použity výpočetní parametry plánované zobchodované množství 

elektřiny a plynu a plánované množství vydaných záruk původu, které slouží jako základny 

pro počítání korespondujících cen.   

Parametr CPI (index spotřebitelských cen) sloužící u korekčních faktorů k simulaci časové 

hodnoty peněz je nahrazen indexem SPI (index cen tržních služeb), který lépe vystihuje 

zaměření operátora trhu.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Varianta I. s sebou nenese žádné náklady, avšak nemá také žádné přínosy.  

Varianta II. 

Uplatněním varianty II bude možné rozdělit jednotlivé ceny za činnosti operátora trhu (viz 

bod 0) – bez těchto výpočetních parametrů to možné nebude. Parametr SPI vhodněji vystihuje 

prostředí, v němž operátor trhu podniká.  

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., protože je nutná pro rozdělení jednotlivých činností 

a cen operátora trhu a protože index cen tržních služeb lépe vystihuje podnikatelské prostředí 

operátora trhu. 

2.6 Vypuštění korekčních faktorů spojených s podporou elektřiny vzniklých před 

účinností zákona č. 165/2012 Sb. 

Varianta I – rezignace na úpravu vyhlášky 

V případě, že bude zachován původní stav vyhlášky, nebude to mít žádný dopad, pouze budou 

tyto redundantní korekční faktory rovny nule.  
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Varianta II – úprava podle návrhu 

Podle návrhu budou z regulačních vzorců vypuštěny oba korekční faktory (∑ KFvcnia
5
a=1  a 

∑ KFvcnai-2
5
a=1 ) spojené s podporou elektřiny vzniklé před účinností zákona č. 165/2012 Sb., 

podle přílohy č. 7, část D vyhlášky č. 140//2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 393/2011 Sb., 

protože již byly vyrovnány, staly se přebytečnými a byly by nulové.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Varianta I. s sebou nenese žádné náklady, avšak nemá také žádné přínosy.  

Varianta II. 

Uplatněním varianty II se vypustí z regulačního vzorce přebytečné korekční faktory. Tím se 

výpočetní vzorce ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny zjednoduší a 

zpřehlední.   

Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., protože eliminuje redundance ve vzorci pro 

výpočet ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. 

2.7 Odstranění všech předávaných parametrů sloužících pro výpočet regulovaných 

cen 

Varianta I – rezignace na úpravu vyhlášky 

V případě, že budou předány parametry dle původní vyhlášky, bude to pro operátora trhu 

bezvýznamné, protože tyto nemohou sloužit k výpočtu cen návrhu (viz bod 2.2).   

Varianta II – úprava podle návrhu 

Podle návrhu nebudou předávány žádné parametry a Úřad pouze spočítá ceny dle regulačních 

vzorců návrhu.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. 

Varianta I. s sebou nenese žádné náklady, avšak nemá také žádné přínosy.  

Varianta II. 

Uplatněním varianty II bude operátor trhu podnikat v netransparentním a nepředvídatelném 

prostředí a nebude moci kontrolovat nebo připomínkovat výpočetní parametry regulovaných 

cen.  
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Návrh řešení 

Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., protože reflektuje připomínky legislativní rady 

vlády, resp. neexistující regulační rámec v energetickém zákoně, který neumožňuje Úřadu 

stanovit předávané parametry výpočetních vzorců. 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování 

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

současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných činností. 

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

veřejné rozpočty. 

4. Přezkum účinnosti 

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

procesu stanovování regulovaných parametrů a následně cen. Přezkum účinnosti regulace 

bude rovněž zahájen nejpozději dnem nabytí platnosti novely energetického zákona, a to i bez 

dalších podnětů, které Úřad obdrží. 

Úřad je si vědom skutečnosti, že existuje novela energetického zákona a zákona o 

podporovaných zdrojích energie a zná možné dopady na zásady regulace. 

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

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

operátora trhu vzniklých v souvislosti s výkonem jeho činností v energetických odvětvích, je 

vydání nové vyhlášky s tím, že tato vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci 

cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství bude muset být znovu 

novelizována ve velmi krátké době tak, aby vyhovovala novému energetickému zákonu 

(platby na odběrné místo, zrušení podpory decentrální výroby apod.). 

5. Konzultace a zdroje dat 

 Energetický regulační úřad v uplynulých dvou letech pracoval na návrhu vyhlášky, která by 

upravovala pravidla regulace na činnosti operátora trhu na další regulační období. Dne 

16. března 2015 byl zahájen veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky a vznesené 

připomínky byly v případě oprávněnosti Úřadem zapracovány do předkládaného návrhu 

vyhlášky.  

6. Kontakt na zpracovatele RIA 

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

Pavel Svoboda 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace / Oddělení regulace cen 

tel. 255 715 549 

e-mail: pavel.svoboda@eru.cz 
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Zvláštní část 

ČÁST PRVNÍ 

K § 1 

Paragraf stanovuje, že Úřad reguluje ceny operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a 

odkazuje na příslušné přílohy. 

K § 2 

Paragraf stanovuje, že Úřad reguluje ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny 

a podporu decentrální výroby elektřiny a odkazuje na příslušné přílohy. 

K § 3 

Paragraf řeší vypořádání korekčních faktorů z minulého regulačního období a pro následující 

roky regulace.  

K § 4 

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

2016. 

 

K příloze č. 1 

Příloha popisuje způsob stanovení cen za činnosti operátora trhu a tedy postup stanovení ceny 

za činnosti související se zúčtováním odchylek, ceny za činnost organizace trhu, ceny za 

činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů a ceny za 

činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované zdroje. 

Oproti stávajícímu textu vyhlášky č. 436/2013 Sb., byla cena za činnosti operátora trhu 

rozdělena do čtyř dílčích, jak je uvedeno v minulém odstavci.  

Odst. 1 stanovuje cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek pomocí tzv. 

povolených nákladů (takových, které jsou pro operátora trhu omezující), které jsou upraveny 

o korekční faktor, faktor trhu, odpisy, zisk a předpokládané výnosy z ostatních činností 

(celkově tvoří upravené povolené výnosy) a rozpuštěny do plánovaného spotřebovaného 

množství elektřiny. K výsledné ceně je připočten poplatek dle § 17d energetického zákona. 

Odst. 2 stanovuje cenu za činnost organizace trhu pomocí tzv. povolených nákladů (takových, 

které jsou pro operátora trhu omezující), které jsou upraveny o korekční faktor, faktor trhu, 

odpisy a předpokládané výnosy z ostatních činností a rozpuštěny do plánovaného 

zobchodovaného množství elektřiny na krátkodobých trzích. 

Odst. 3 stanovuje cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z 

podporovaných zdrojů skrze plánované administrativní a finanční náklady upravené o 

korekční faktor, parametr ceny a odpisy. Tato suma je rozpuštěna do plánovaného 

spotřebovaného množství elektřiny.  

Odst. 4 stanovuje cenu za činnosti související s vydáváním záruk původu pro podporované 

zdroje skrze plánované náklady upravené o korekční faktor, parametr ceny a odpisy. Tato 

suma je rozpuštěna do plánovaného množství vydaných záruk původu.  
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K příloze č. 2 

Příloha navazuje na přílohu č. 1 a popisuje způsob stanovení korekčních faktorů pro 

jednotlivé činnosti operátora trhu. Vzhledem k rozčlenění cen na čtyři oblasti činností 

operátora trhu, jsou ke každé ceně vztaženy dva korekční faktory a jejich celkový počet je 

osm místo původních dvou.  

Korekční faktory odpisů (odst. 1, 3, 5 a 7) jsou založeny na principu srovnání rozdílu 

plánované hodnoty z roku i-1 na rok i a skutečné hodnoty roku i (tato hodnota je známa v roce 

i+1 a jako korekční faktor vstupuje do roku i+2). Tento rozdíl je indexován součinem indexů 

cen tržních služeb za roky i-2 a i-1. 

Odst. 2 určuje způsob výpočtu korekčního faktoru operátora trhu za činnosti související se 

zúčtováním odchylek, který je založen na principu srovnání povolených nákladů roku i-2 

(upravených o povolené odpisy roku i-2, korekční faktoru roku i-4, povolený zisk roku i-2 a 

faktor trhu roku i-2) se skutečným odvodem do státního rozpočtu podle §17d energetického 

zákona a skutečně dosaženými výnosy v roce i-2. Tento rozdíl je indexován součinem indexů 

cen tržních služeb za roky i-2 a i-1. 

Odst. 4 určuje způsob výpočtu korekčního faktoru operátora trhu za činnosti související 

s organizací trhu, který je založen na principu srovnání povolených nákladů roku i-2 

(upravených o povolené odpisy roku i-2, korekční faktoru roku i-4 a faktor trhu z roku i-2) se 

skutečně dosaženými výnosy v roce i-2. Tento rozdíl je indexován součinem indexů cen 

tržních služeb za roky i-2 a i-1. 

Odst. 6 určuje způsob výpočtu ceny za činnosti související s výplatou a administrací podpory 

z podporovaných zdrojů. Korekční faktor je vypočten jako rozdíl skutečně dosažených 

výnosů a skutečně dosažených administrativních a finančních, nákladů, odpisů a korekčního 

faktoru roku i-4. Tento rozdíl je indexován součinem indexů cen tržních služeb za roky i-2 a 

i-1. 

Odst. 8 určuje způsob výpočtu korekčního faktoru operátora trhu za činnosti související s 

vydáváním záruk původu pro podporované zdroje. Korekční faktor je vypočten jako rozdíl 

skutečně dosažených výnosů a skutečně dosažených nákladů, odpisů a korekčního faktoru 

roku i-4. Tento rozdíl je indexován součinem indexů cen tržních služeb za roky i-2 a i-1. 

K příloze č. 3 

Příloha popisuje postup stanovení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. 

Příloha popisuje postup stanovení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny 

jako sumu celkových plánovaných nákladů povinně vykupujících a plánovaných nákladů 

operátora trhu spojených s úhradou podpory elektřiny vyrobené v regulovaném roce 

vztaženou k plánovanému množství elektřiny pro regulovaný rok stanoveného podle zákona o 

podporovaných zdrojích. Suma plánovaných nákladů povinně vykupujících a operátora trhu je 

očištěna o korekční faktor za rok i-2 a prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace 

operátorovi trhu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou 

tepla.  

K příloze č. 4 

Příloha popisuje postup stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů 

spojených s podporou decentrální výroby elektřiny. 

Příloha popisuje postup stanovení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů 

spojených s podporou decentrální výroby elektřiny jako sumu plánovaných nákladů 
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spojených s podporou decentrální výroby elektřiny vztaženou k plánovanému množství 

spotřebované elektřiny v České republice. Suma plánovaných nákladů spojených s podporou 

decentrální výroby elektřiny je upravena o korekční faktor za rok i-2. 

K příloze č. 5 

Příloha navazuje na přílohy č. 3 a 4 a popisuje způsob stanovení korekčních faktorů operátora 

trhu související s podporou elektřiny a podporou decentrální výroby elektřiny. Příloha je 

rozdělena do dvou částí, kde je zvlášť uveden výpočet korekčního faktoru operátora trhu 

související s podporou elektřiny a korekčního faktoru nákladů operátora trhu související s 

podporou decentrální výroby elektřiny. 

Odst. 1 určuje způsob výpočtu korekčního faktoru operátora trhu souvisejícího s podporou 

elektřiny, který je založen na principu srovnání skutečných nákladů operátora trhu spojených 

s podporou elektřiny v roce i-2 a skutečných výnosů operátora trhu spojených s podporou 

elektřiny v roce i-2. 

Odst. 2 určuje způsob výpočtu korekčního faktoru nákladů operátora trhu souvisejícího 

s podporou decentrální výroby elektřiny, který je založen na principu srovnání skutečných 

nákladů na podporu formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny v roce i-2 a skutečných 

výnosů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny pro rok i-2.  

K příloze č. 6 

Příloha popisuje postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství. 

Cena za činnosti operátora trhu v plynárenství je stanovena jako podíl upravených povolených 

výnosů operátora trhu pro příslušný regulovaný rok podělená plánovaným množstvím energie 

plynu dodané zákazníkům, na které se platba ceny za činnost operátora trhu vztahuje.  

Upravené povolené výnosy operátora trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství pro 

regulovaný rok se stanoví jako součet povolených nákladů, povolených odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k zajištění činnosti operátora trhu 

v plynárenství, povoleného zisku, faktoru trhu a korekčního faktoru za činnosti operátora trhu 

v plynárenství stanovený podle přílohy č. 7, ponížený o plánované výnosy z ostatních činností 

operátora trhu, zahrnující výnosy za organizaci krátkodobého trhu s plynem, výnosy 

vyplývající z registrace subjektu zúčtování, ročních plateb za činnost zúčtování a plateb za 

poskytování skutečných hodnot účastníkům na trhu s plynem pro příslušný regulovaný rok. 

K příloze č. 7 

Příloha navazuje na přílohu č. 6 a popisuje způsob stanovení korekčních faktorů operátorovi 

trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství. 

V první části přílohy č. 7 je uveden postup pro stanovení korekčního faktoru odpisů operátora 

trhu v plynárenství. Tento korekční faktor je stanoven jako rozdíl plánované a skutečné 

hodnoty odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku operátora trhu sloužícího k 

zajištění činnosti operátora trhu v plynárenství v příslušném roce. Prostřednictvím indexu cen 

tržních služeb je zohledněna odlišná hodnota peněz v roce i-2. 

Ve druhé části přílohy č. 7 je uveden postup pro stanovení korekčního faktoru za činnosti 

operátora trhu v plynárenství, který zohledňuje rozdíl mezi povolenými a skutečně 

dosaženými výnosy za regulované činnosti operátora trhu v plynárenství v příslušném roce.  

Tímto postupem je zajištěno, že operátor trhu obdrží výnosy přesně v takové výši, v jaké mu 

byly Úřadem stanoveny a nedochází tedy poškozování žádného účastníka trhu s plynem. 
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