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Odůvodnění k návrhu vyhlášky č. …/2015 Sb., o regulačním výkaznictví  

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Na základě § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal Energetický regulační úřad v roce 2012 vyhlášku 

č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví. Vyhláška upravuje náležitosti a členění regulačních 

výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování 

regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím předpisem pro § 20 

energetického zákona. Z údajů zasílaných regulovanými subjekty podle této vyhlášky poté 

vychází Energetický regulační úřad při regulaci cen v energetice. 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a 

o změně některých zákonů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“), který změnil 

vybírání plateb na podporované zdroje a vazby mezi provozovateli přenosové soustavy, 

distribučních soustav, povinně vykupujícími a operátorem trhu. Povinnost vykupovat 

elektřinu z obnovitelných zdrojů formou povinného výkupu přešla tímto zákonem 

z provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy na povinně 

vykupující obchodníky s elektřinou. Povinnost hradit výrobci elektřiny z podporovaných 

zdrojů podporu formou zelených bonusů má podle zákona o podporovaných zdrojích energie 

operátor trhu. Novela energetického zákona č. 131/2015 Sb. (dále jen „novela energetického 

zákona“) zohlednila toto nové uspořádání úhrady podpory elektřiny z podporovaných zdrojů 

v úpravě vykazovací povinnosti a zavedla v § 20 energetického zákona vykazovací povinnost 

i pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona 

o podporovaných zdrojích energie. 

Novela energetického zákona v § 9 odst. 1 nově ukládá provozovatelům distribučních 

soustav, provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy a držiteli licence 

na rozvod tepelné energie povinnost oznamovat v rámci regulačních výkazů nejpozději 

do 30. dubna souhrnné změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní 

rok. Na tuto novou povinnost Energetický regulační úřad zareagoval vložením nového 

výkazu. 

Navrhované změny ve vyhlášce dále reagují na plánované změny v regulaci cen 

v elektroenergetice a plynárenství tak, aby vykazované údaje odpovídaly potřebám 

Energetického regulačního úřadu při cenové regulaci.  

Vzhledem k rozsáhlosti změn navrhuje Energetický regulační úřad vydat novou vyhlášku 

o regulačním výkaznictví. 

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

vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky o regulačním výkaznictví se vydává na základě ustanovení § 98a 

odst. 2 písm. e) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je 

Energetický regulační úřad oprávněn stanovit vyhláškou náležitosti a členění regulačních 

výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování 

regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.  
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Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s prováděným 

ustanovením § 20 a § 9 odst. 1 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

i v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. 

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

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

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh 

se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě 

pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 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 a návrh 

vyhlášky není v rozporu s žádným dalším předpisem evropského práva upravujícím podnikání 

na úseku elektroenergetiky a plynárenství a fungování jednotného vnitřního trhu s elektřinou a 

plynem. 

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 rozpočet Energetického 

regulačního úřadu ani na ostatní veřejné rozpočty. Vyhláška rovněž nepředpokládá sociální 

dopady nebo dopad na životní prostředí. 

Návrh vyhlášky nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice, 

které primárně upravuje energetický zákon a na úrovni podzákonného právního předpisu bylo 

v základech nastaveno stávající vyhláškou č. 59/2012 Sb. V případě nově zařazených výkazů 

jde většinou o údaje, které již byly vykazovány na základě dodatečného vyžádání 

Energetickým regulačním úřadem a příslušní držitelé licence již mají své informační systémy 

nastaveny na nutnost vykazování daných údajů. 

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 

Činnosti distribuce elektřiny a plynu a přenos elektřiny a přeprava plynu patří do odvětví 

tzv. přirozených monopolů, jejichž fungování je zabezpečeno pouze jedinou sítí a jediným 

provozovatelem, protože budování paralelní infrastruktury není ekonomicky efektivní. Aby 

nedocházelo k tomu, že monopoly budou nekontrolovatelně určovat ceny, musí být tyto ceny 

regulovány státem. Aby stát mohl ceny regulovat způsobem stanoveným energetickým 

zákonem, zákonem o podporovaných zdrojích a regulačními vyhláškami, musí mít k dispozici 

potřebné údaje o nákladech na regulované činnosti. Tyto údaje má zajištěny prostřednictvím 

regulačního výkaznictví. Návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich 

nárůst. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška o regulačním výkaznictví 

1.2 Identifikace problému 

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon o podporovaných zdrojích energie, který změnil 

vybírání plateb na podporované zdroje a vazby mezi provozovateli přenosové soustavy, 

distribučních soustav, povinně vykupujícími a operátorem trhu. Povinnost vykupovat 

elektřinu z obnovitelných zdrojů formou povinného výkupu přešla tímto zákonem 

z provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy na povinně 

vykupující obchodníky s elektřinou. Povinnost hradit výrobci elektřiny z podporovaných 

zdrojů podporu formou zelených bonusů má podle zákona o podporovaných zdrojích energie 

operátor trhu. Novela energetického zákona zohlednila toto nové uspořádání úhrady podpory 

elektřiny z podporovaných zdrojů v úpravě vykazovací povinnosti a zavedla v § 20 

energetického zákona vykazovací povinnost i pro držitele licence na obchod s elektřinou, 

který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie. 

Vzhledem k tomu, že zákon o podporovaných zdrojích energie jednoznačně stanoví 

povinnosti a finanční vazby pro činnost operátora trhu a povinně vykupujícího a promítnutí 

nákladů do regulovaných cen, je v návrhu novely energetického zákona upravena vykazovací 

povinnost i pro povinně vykupujícího a operátora trhu tak, aby mohly být tyto náklady 

stanoveny a korigovány v rámci regulace cen. Povinně vykupující obchodník a operátor trhu 

budou povinni účtovat o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření odděleně za činnosti 

související s podporou elektřiny z podporovaných zdrojů energie. 

Novela energetického zákona v § 9 odst. 1 nově ukládá provozovatelům distribučních 

soustav, provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy a držiteli licence 

na rozvod tepelné energie povinnost oznamovat v rámci regulačních výkazů nejpozději 

do 30. dubna souhrnné změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní 

rok. Na tuto novou povinnost Energetický regulační úřad zareagoval vložením nového 

výkazu. 

Navrhované změny ve vyhlášce dále reagují na plánované změny v regulaci cen 

v elektroenergetice a plynárenství tak, aby vykazované údaje odpovídaly potřebám 

Energetického regulačního úřadu při cenové regulaci. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Na základě § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal Energetický regulační úřad v roce 2012 vyhlášku 

č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví. Vyhláška upravuje náležitosti a členění regulačních 

výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování 

regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím předpisem pro § 20 

energetického zákona. Z údajů zasílaných regulovanými subjekty podle této vyhlášky poté 

vychází Energetický regulační úřad při regulaci cen v energetice. 
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1.4 Identifikace dotčených skupin 

Skupinou dotčenou navrhovanou právní úpravou jsou fyzické a právnické osoby, které jsou 

držiteli licence udělené rozhodnutím Úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických 

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

elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, obchod s elektřinou, 

uskladňování plynu, výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a činnosti operátora trhu, 

na které právní úprava dopadá zejména z pohledu regulace jejich podnikání. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem nové vyhlášky o regulačním výkaznictví je zejména sladit vykazovací povinnost 

jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy, a to energetickým 

zákonem, zákonem o podporovaných zdrojích energie, vyhláškou o způsobu regulace cen a 

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

cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a vyhláškou o způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství. 

Dalším sledovaným záměrem je začlenit do vyhlášky některé výkazy, které již byly 

v předchozím období regulovanými subjekty vykazovány na základě žádosti Energetického 

regulačního úřadu o poskytnutí podkladů, a které Energetický regulační úřad potřebuje 

pro účely regulace v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. 

Vydání předložené vyhlášky zajistí Energetickému regulačnímu úřadu veškeré podklady 

pro jeho činnost regulace cen v energetických odvětvích. 

1.6 Zhodnocení rizika nečinnosti 

Vyhláška o regulačním výkaznictví je prováděcím právním předpisem energetického zákona. 

Pokud by nová vyhláška nebyla vydána, hrozilo by riziko, že platný prováděcí právní předpis 

nebude v souladu se zákonnými požadavky. 

Dále by vyhláška nereagovala na změny na trhu s elektřinou a plynem, tudíž by nebyla 

v souladu s dalšími aktuálními právními předpisy a současnou situací na trhu s energiemi, a 

neposkytovala by dostatečné množství podkladů potřebných pro regulaci cen. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Vydání nové vyhlášky o regulačním výkaznictví 

Varianta I. – rezignace na vydání nové vyhlášky 

Energetický zákon ukládá určeným držitelům licence povinnost sestavovat regulační výkazy a 

předkládat je Energetickému regulačnímu úřadu. Právní úprava náležitostí a členění 

regulačních výkazů včetně jejich vzorů je ponechána prováděcímu právnímu předpisu. 

Vzhledem k nově stanovené vykazovací povinnosti pro držitele licence na obchod 

s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, 

by ponecháním vyhlášky v původním stavu nedošlo k úplnému naplnění zákonného 

zmocnění.  

Struktura výkazů by pak dále nereflektovala novou zákonnou úpravu regulace cen 

v elektroenergetice a plynárenství, kdy regulované ceny mají pokrývat ekonomicky oprávněné 

náklady na zajištění výkonu licencované činnosti, odpisy a přiměřený zisk. 
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Varianta II. – příprava nové vyhlášky 

Navržená úprava vyhlášky umožní dát do souladu prováděcí právní předpis se zákonnou 

právní úpravou. 

Dále budou vykazovací povinnosti aktualizovány v souvislosti se změnami na trhu 

s elektřinou a plynem a dále v oblasti teplárenství, tudíž budou v souladu s vyhláškou 

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

vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a vyhláškou 

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

v elektroenergetice a plynárenství. 

Do vyhlášky budou zařazeny a shrnuty i další podklady, které musí Energetický regulační 

úřad opakovaně požadovat od regulovaných subjektů v rámci žádostí o poskytnutí podkladů a 

které jsou potřebné pro výkon regulace Energetického regulačního úřadu v energetických 

odvětvích. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Varianta I. však nepřináší ani žádné přínosy. 

Lze konstatovat, že zachování současného stavu by nebylo v souladu s energetickým zákonem 

a dalšími předpisy. Navíc by situace pro vykazovací povinnost jednotlivých regulovaných 

subjektů byla nepřehledná. 

Varianta II. 

Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Vykazovací povinnost pro regulované subjekty byla nastavena již vyhláškou č. 59/2012 Sb. 

V případě nově zavedené povinnosti pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je 

povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, a většiny dalších nově 

zařazených výkazů pro ostatní držitele licencí se jedná o data, která již dříve poskytovali 

energetickému regulačnímu úřadu na základě poskytnutí podkladů podle § 15a energetického 

zákona a tudíž navrhované změny ve vyhlášce nezpůsobí regulovaným subjektům nárůst 

nákladů. 

Varianta II. navíc zajistí správné provedení ustanovení energetického zákona a dá stav 

do souladu také s ostatními souvisejícími právními předpisy. Za přínos lze označit také 

zjednodušení vykazovací povinnosti vzhledem k tomu, že všechny pravidelně požadované 

údaje Energetickým regulačním úřadem budou souhrnně a přehledně upraveny navrhovanou 

vyhláškou. 

Návrh řešení 

Jako návrh řešení byla vybrána varianta II., která zajišťuje správné vykazování, i pro následují 

období. 

2.2 Regulační výkazy pro povinně vykupující obchodníky a pro operátora trhu 

Varianta I. – vyhláška o regulačním výkaznictví nebude upravovat regulační 

výkazy pro povinně vykupující obchodníky a pro operátora trhu 

Vzhledem k nově stanovené vykazovací povinnosti pro držitele licence na obchod 

s elektřinou, který je povinně vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích energie, 

by ponechání vyhlášky v původním stavu bylo v rozporu se zákonnou úpravou. Absence dat 
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od držitelů licencí na obchod s elektřinou, kteří jsou povinně vykupujícími, a od operátora 

trhu by Energetickému regulačnímu úřadu znemožnila predikovat vyrobené množství 

elektřiny z podporovaných zdrojů energie, určovat cenu na úhradu nákladů spojených 

s podporou elektřiny nebo stanovovat cenu za činnost povinně vykupujícího a ceny 

za činnosti operátora trhu.  

Varianta II. – vyhláška o regulačním výkaznictví stanoví regulační výkazy pro 

povinně vykupující obchodníky a pro operátora trhu 

Nově definované výkazy pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně 

vykupujícím podle zákona o podporovaných zdrojích umožní dát do souladu prováděcí právní 

předpis se zákonnou právní úpravou. Varianta II. umožní Energetickému regulačnímu úřadu 

predikovat vyrobené množství elektřiny z podporovaných zdrojů energie, určovat cenu 

na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny nebo stanovovat cenu za činnost povinně 

vykupujícího a ceny za činnosti operátora trhu. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Varianta I. však nepřináší ani žádné přínosy. 

Lze konstatovat, že zachování současného stavu by nebylo v souladu s energetickým zákonem 

a dalšími předpisy. Navíc by situace pro vykazovací povinnost jednotlivých regulovaných 

subjektů byla nepřehledná. 

Varianta II. 

Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice nebo 

případný dopad do nákladů držitelů licencí na obchod s elektřinou, kteří jsou povinně 

vykupujícími podle zákona o podporovaných zdrojích energie, související 

s vykazovací povinností bude ve srovnání se zajištěním dodávky elektřiny zanedbatelný. 

V případě nově zavedené vykazovací povinnosti pro držitele licence na obchod s elektřinou, 

kteří jsou povinně vykupujícími podle zákona o podporovaných zdrojích energie, se jedná 

o data, která již dříve poskytovali Energetickému regulačnímu úřadu, a tudíž mají své 

informační systémy připraveny na povinnost vykazovat touto vyhláškou požadované údaje. 

Tato varianta umožní dát do souladu prováděcí právní předpis se zákonnou úpravou. 

Přínosem této varianty pro držitele licence na obchod s elektřinou, kteří jsou povinně 

vykupujícími podle zákona o podporovaných zdrojích, je jednoznačný požadavek 

na podrobnost vyžadovaných informací ze strany Energetického regulačního úřadu. Pro úřad 

je přínosem snadnější zpracování takto vykazovaných údajů. 

Návrh řešení 

Jako řešení byla vybrána varianta II., která zajišťuje možnost stanovování cen za činnost 

povinně vykupujícího, snazší zpracování údajů a jednoznačnost požadavků pro vykazující 

subjekty. 

2.3 Ekonomicky oprávněné náklady 

Varianta I. – regulační výkazy nebudou zohledňovat regulaci cen na základě 

ekonomicky oprávněných nákladů 

Novela energetického zákona dále mění i ustanovení § 19a upravující regulaci cen. 

Při regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství má nadále Energetický regulační úřad 
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postupovat tak, „aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění 

spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený 

zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované 

činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu 

přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav“.  Nereagování na tuto situaci 

úpravou regulačních výkazů by do budoucna způsobilo nemožnost stanovovat a kontrolovat 

náklady z hlediska ekonomické oprávněnosti a tedy nemožnost regulovat ceny v energetice 

v souladu se zákonem. 

Varianta II. - regulační výkazy zohlední ekonomicky oprávněné náklady 

Novela energetického zákona dále mění i ustanovení § 19a upravující regulaci cen. 

Při regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství má nadále Energetický regulační úřad 

postupovat tak, „aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění 

spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený 

zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované 

činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu 

přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav“. Na toto ustanovení je 

navázaná navrhovaná změna vykazování nákladů, které do budoucna nebudou stanovovány 

jako povolené s vazbou na daňově uznatelné náklady, ale jako ekonomicky oprávněné podle 

zákona o cenách. Navrhované změny ve vyhlášce tak reagují na plánované změny v regulaci 

cen v elektroenergetice a plynárenství tak, aby vykazované údaje odpovídaly potřebám 

Energetického regulačního úřadu při cenové regulaci. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Varianta I. však nepřináší žádné přínosy.  

Navíc se dá konstatovat, že zachování současného stavu by nebylo v souladu se zákonnou 

úpravou. Podle vykázaných povolených nákladů by Energetický regulační úřad nemohl 

stanovit regulované náklady v souladu se energetickým zákonem.  

Varianta II. 

Varianta II. může zapříčinit nárůst nákladů pro držitele licencí, protože si změna vykazování 

nákladů může vyžádat úpravu informačních systémů jednotlivých společností. V případě 

vyskytnutí těchto nákladů, budou tyto náklady zanedbatelné ve srovnání s náklady spojenými 

se zajištěním provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a 

dodávek elektřiny a tudíž nezpůsobí nárůst regulované složky ceny pro konečné zákazníky. 

Varianta II. umožní Energetickému regulačnímu úřadu na základě vykázaných údajů 

stanovovat regulované ceny v souladu s energetickým zákonem a to tak, aby pokrývaly 

ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu 

licencované činnosti. 

Návrh řešení 

Varianta II. byla vybrána jako řešení. Umožní dát do souladu prováděcí právní předpis se 

zákonnou právní úpravou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9YXGRRCE)



8 

 

2.3. Výkazy změn energetických zařízení 

Varianta I. – vyhláška o regulačním výkaznictví nebude upravovat výkazy změn 

energetických zařízení 

Novela energetického zákona upravila povinnost provozovatelů distribučních soustav, 

provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a držitelů licence 

na rozvod tepelné energie oznamovat změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny 

jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 9 odst. 1 energetického zákona. Souhrnné 

změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok budou tito držitelé 

licencí nově vykazovat v rámci regulačních výkazů do 30. dubna.  

Varianta II. – vyhláška o regulačním výkaznictví bude upravovat výkazy změn 

energetických zařízení 

Novela energetického zákona upravila povinnost provozovatelů distribučních soustav, 

provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a držitelů licence 

na rozvod tepelné energie oznamovat změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny 

jako náležitosti žádosti o udělení licence podle § 9 odst. 1 energetického zákona. Souhrnné 

změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok budou tito držitelé 

licencí nově vykazovat v rámci regulačních výkazů do 30. dubna.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Varianta I. však nepřináší žádné přínosy.  

Navíc se dá konstatovat, že nevložení tohoto výkazu do vyhlášky by znamenalo, že by 

vyhláška nebyla v souladu se zákonnou úpravou. 

Bez vložení výkazu do vyhlášky by bylo ohlašování změn provozovaných energetických 

zařízení nejednotné, v různé míře podrobností informací a i samotné zpracování údajů 

Energetickým regulačním úřadem by bylo náročnější. 

Varianta II. 

Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Zařazením nového výkazu do vyhlášky bude předkládaná vyhláška v souladu se zákonnou 

úpravou. 

Stanovení podoby výkazu změn energetických zařízení ve vyhlášce jednak usnadní 

příslušným držitelům licencí vykazování změn energetických zařízení, neboť podobou výkazů 

je zároveň dána podrobnost informací, které Energetický regulační úřad vyžaduje, zároveň 

přitom jednotnost výkazů usnadní i činnost Energetického regulačního úřadu při zpracování 

údajů. 

Přínosem povinnosti vykazovat změny energetických zařízení v rámci regulačních výkazů, a 

to pouze jednou ročně, je snížení administrativní zátěže pro vykazující subjekty. V současné 

době musejí držitelé licencí v souladu s energetickým zákonem neprodleně oznámit změny 

podmínek pro udělení licence. V případě provozovatelů přenosové soustavy, přepravní 

soustavy a regionálních distribučních soustav se tak jedná prakticky o nepřetržité oznamování 

změn Energetickému regulačnímu úřadu vzhledem k velkému množství prováděných změn. 
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Návrh řešení 

Varianta II. byla vybrána jako řešení. Zajišťuje splnění požadavku podle § 9 odst. 1 novely 

energetického zákona, podle kterého mají držitelé licencí povinnost vykazovat v rámci 

regulačních výkazů souhrnné změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý 

kalendářní rok.   

3. Konzultační proces 

Navrhované změny byly po jednotlivých částech konzultovány s regulovanými subjekty. 

Vznesené připomínky byly Energetickým regulačním úřadem projednány a v případě 

oprávněnosti byly připomínky zapracovány do předkládaného návrhu vyhlášky. 

3.1 Cíl konzultace 

Cílem konzultace bylo navržené změny předkládané právní úpravy předložit k posouzení 

regulovaným subjektům, na které bude mít navrhovaná právní úprava přímý dopad, a 

objektivním způsobem zvážit a promítnout do právní úpravy případné připomínky těchto 

subjektů. 

3.2 Cílové skupiny 

Držitelé licencí na činnosti přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, 

operátora trhu, distribuce plynu, přeprava plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie a 

rozvod tepelné energie. 

3.3 Průběh konzultace 

Veřejný konzultační proces byl zahájen 16. března 2015 zveřejněním návrhu vyhlášky 

na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu. Energetický regulační úřad 

tento návrh zveřejnil včetně pravidel konzultačního procesu, kde stanovil formu 

předkládaných připomínek a lhůtu pro jejich doručení 30. března 2015.  

Energetický regulační úřad obdržel v rámci tohoto procesu 65 připomínek od dvanácti 

subjektů, které posoudil, ve velké míře je vyhodnotil jako odůvodněné a ty zahrnul 

do předkládané právní úpravy vyhlášky o regulačním výkaznictví. 

Vzhledem k zahrnutí nových výkazů změn energetických zařízení, které vznikly na základě 

novely energetického zákona, konkrétně § 9 odst. 1, se Energetický regulační úřad rozhodl 

tyto nové výkazy konzultovat v rámci veřejného konzultačního procesu s regulovanými 

subjekty. Tento druhý veřejný konzultační proces byl zahájen 12. června, termín předložení 

připomínek byl 22. června. V rámci tohoto veřejného konzultačního procesu Úřad obdržel 18 

připomínek od 5 subjektů. Ve většině případů se jednalo o připomínky nezásadní, technického 

charakteru. 

4. Návrh řešení 

4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Pro návrh řešení byly vybrány ve všech případech varianty II., zajišťující přizpůsobení obsahu 

nové vyhlášky stávající právní úpravě energetického zákona, zákona o podporovaných 

zdrojích energie a zabezpečující potřebná data pro výkon regulace cen v energetických 

odvětvích. Nově se tak upravují náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a 

pravidla pro sestavení regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání pro držitele 

licence na obchod s elektřinou, který je povinně vykupujícím. 
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4.2 Implementace, vynutitelnost a přezkum 

Samotná implementace předpisu do praxe by neměla přinést žádnou komplikaci pro držitele 

licencí. U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní implementace. 

Plnění vykazovací povinnosti podle energetického zákona kontroluje Energetický regulační 

úřad jako správní orgán příslušný ke kontrole dodržování energetického zákona a udělování 

pokut za zjištěná porušení zákona. 

Náklady spojené s vykazováním ekonomicky oprávněných nákladů podle předloženého 

návrhu vyhlášky jsou vzhledem k nákladům spojeným se zajištěním provozu přenosové 

soustavy, přepravní soustavy, distribučních soustav a zajištěním dodávek elektřiny a plynu 

zanedbatelné, neboť se bude jednat pouze o úpravy již existujících informačních systémů 

využívaných k zajištění plnění vykazovací povinnosti, nebudou tak mít dopad do cen 

za energie pro konečné spotřebitele. Nová povinnost vykazování změn energetických zařízení 

obsažená v návrhu vyhlášky naopak sníží náklady držitelů licencí, protože nebudou muset 

oznamovat Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence 

neprodleně, ale pouze jedenkrát ročně. Tím dojde ke snížení administrativní zátěže a 

ke snížení nákladů držitelů licencí. Implementace nepředpokládá žádné dodatečné nároky 

na rozpočet Energetického regulačního úřadu, ani na ostatní veřejné rozpočty. 

4.3 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Jiří Malínek 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace, Odbor plynárenství 

tel.: 255 715 534 

e-mail: jiri.malinek@eru.cz
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Zvláštní část 

K § 1 

Vzhledem k tomu, že název navrhované vyhlášky nezahrnuje úplné znění zmocnění, je 

zařazen předmět úpravy. 

 

K § 2 

V ustanovení jsou definovány pojmy, které se ve vyhlášce vyskytují, a je nutné přesně 

vymezit, jaký význam mají pro účely navrhované vyhlášky. 

 

K § 3 

Ustanovení obsahuje členění regulačních výkazů a seznam licencovaných činností, na které se 

vztahuje regulační vyhláška, včetně jejich číselného označení. 

 

K § 4 

Ustanovení obsahuje základní pravidla vykazování, tj. kdo výkazy sestavuje, za jaké období 

se výkazy sestavují (zpravidla se výkazy se stavují za uplynulý kalendářní rok – rok „i-2“), 

povinnost uvádět úplné, správné a pravdivé informace v souladu s Českými účetními 

standardy (nestanoví-li vyhláška jinak – např. vykazování podle Mezinárodních účetních 

standardů) a povinnost vykazovat za každou licencovanou činnost zvlášť, s výjimkou činností 

výroba a rozvod tepelné energie, které se vykazují společně.  

 

K § 5 

Vzhledem k charakteru regulace cen v elektroenergetice a plynárenství, kde dva ze základních 

vstupních parametrů povolených výnosů, využívaných dále ke stanovení cen, vychází 

z hodnot aktiv a odpisů společnosti, je nutné mít o majetku regulovaných subjektů přehled, a 

to z jiného a podrobnějšího pohledu než postihne oficiální účetní výkaz (rozvaha). 

 

K § 6 

Výkazy souhrnu aktivovaných investičních akcí úzce souvisí s výkazy aktiv a změn aktiv, 

ovšem lze v nich sledovat jednotlivé investiční akce. Dále slouží ke kontrole vykázaných 

aktiv regulovaných subjektů. 

 

K § 7 

Vykazované údaje poskytují Energetickému regulačnímu úřadu informace o stupni likvidity 

jednotlivých majetkových složek a podklady pro zkoumání finanční stability jednotlivých 

držitelů licencí. 

 

K § 8 

Výkaz hospodářského výsledku je pro účely vyhlášky navržen v částečně odlišné podobě 

než je oficiální účetní výkaz zisku a ztrát, a to zejména proto, že zachycuje výnosy a náklady 

držitele licence odděleně za jednotlivé vykonávané činnosti. 

 

K § 9 

Vykazované náklady ve výkazu nákladů jsou nadefinovány z pohledu procesního členění 

činností regulovaných subjektů. Z daného výkazu se vychází při stanovování jednoho 

ze základních vstupních parametrů povolených výnosů využívaných dále ke stanovení cen. 

Náklady ve výkazu hospodářského výsledku mají odlišnou strukturu a v souvislosti s náklady 

procesními jsou využívány ke kontrole na oficiální účetní výsledky daného subjektu. 
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K § 10 

Výkazy investičních výdajů souvisí s tokem peněz (na rozdíl od výkazu souhrnu 

aktivovaných investičních akcí, kde se jedná již o aktivovaný majetek) a dotváří tak celý 

obraz hospodaření regulovaného subjektu, který je pro Energetický regulační úřad nutný 

z hlediska regulace a souvisejících analýz. 

 

K § 11 

Regulované ceny za činnost povinně vykupujícího a za činnosti operátora trhu pokrývají 

i finanční náklady těchto subjektů. Z důvodů stanovení těchto nákladů sestavují tyto subjekty 

výkazy peněžních toků, které upravuje toto ustanovení.  

 

K § 12 

Na základě změny zákonné úpravy je uložena držiteli licence na distribuci elektřiny, distribuci 

plynu, přenos elektřiny, přepravu plynu nebo rozvod tepelné energie povinnost oznámit 

v rámci regulačních výkazů souhrnné změny provozovaných energetických zařízení 

za uplynulý kalendářní rok. Zařazením výkazu změn energetických zařízení Energetický 

regulační úřad definuje podrobnost požadovaných informací. 

 

K § 13 

Ustanovení upravuje kategorii bilančních výkazů pro odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství, které jsou základním podkladem pro sledování toků energie využívaným 

ke stanovení regulovaných cen. 

 

K § 14 

Ustanovením je definována kategorie výkazů s technickými údaji pro držitele licencí 

na činnost číslo 12, 13, 14, 15, 22 nebo 23 nezbytnými pro stanovení cen za systémové 

služby, pro určení výše příspěvku konečných zákazníků na podporu obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a stanovení cen za přepravu a 

distribuci plynu. 

 

K § 15 

Ustanovení vymezuje kategorii výkazů tarifních statistik a souvisejících údajů, které jsou 

základním podkladem pro stanovení cen za distribuční služby pro konečné zákazníky 

na jednotlivých napěťových a tlakových úrovních. 

 

K § 16 

Ustanovení upravuje obsah výkazu cenových lokalit, který vykazuje držitel licence 

na činnosti číslo 31 a 32. Údaje o množství vyrobené a dodané tepelné energie, uplatňované 

ceny tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách a struktura nákladů tvořící kalkulační 

vzorec ceny tepelné energie jsou využívány pro sledování vývoje cen tepelné energie, 

provádění analýz pro účely cenové regulace, vytváření databází cen tepelné energie apod. 

 

K § 17 

Ustanovení popisuje výkaz cen a technických parametrů pro držitele licence na činnost číslo 

31 nebo 32, který je do návrhu vyhlášky zařazen zejména z důvodu splnění povinnosti 

Energetického regulačního úřadu zveřejňovat přehledy o cenách tepelné energie včetně jejich 

srovnání, a to v členění podle lokalit a technických parametrů výroby a rozvodu tepelné 

energie v souladu s § 17 odst. 7 písm. n) energetického zákona. 
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K § 18 

Vzhledem k množství subjektů a vykazovaných údajů je nutné definovat, kdy a jakým 

způsobem mají být jednotlivé výkazy Energetickému regulačnímu úřadu předány, aby mohly 

být následně zkontrolovány a údaje využity při stanovování regulovaných cen. 

 

K § 19 

Ustanovení upravuje rozsah výkazů, které předkládají provozovatelé lokálních distribučních 

soustav, kteří nežádají o individuální cenu. Vzhledem k tomu, že takovýmto distribučním 

soustavám Energetický regulační úřad nestanovuje cenu, není vyžadováno předkládání 

veškerých výkazů, neboť nejsou k cenové regulaci nezbytné. 

 

K § 20 

Na základě změny zákonné úpravy regulace novelou energetického zákona reaguje 

Energetický regulační úřad změnou údajů vykazovaných v rámci výkazů hospodářského 

výsledku a výkazů nákladů. Vzhledem k nutnosti sledovat a zaznamenávat náklady držitelů 

licencí odlišným způsobem ve srovnání se stávající právní úpravou budou výkazy 

hospodářských výsledků a výkazy nákladů předkládat licencované subjekty poprvé 

při vykazování skutečností za rok 2016, aby byl regulovaným subjektům dán přiměřený 

prostor pro úpravu vykazování. 

 

K § 21 

Zrušení stávající právní úpravy. 

 

K § 22 

Navrhovaná účinnost vyhlášky. 

K příloze č. 1 Seznam regulačních výkazů 

Pro přehlednost příloha obsahuje seznam výkazů, termíny, způsob a formát jejich předkládání 

v závislosti na druhu regulačního výkazu a vykazujícím subjektu. 

K příloze č. 2 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 12 - distribuce 

elektřiny 

Držitelé licencí na distribuci elektřiny nyní nemusejí předkládat výkazy týkající se vyplácení 

podpory na podporované zdroje energie, protože zákonem o podporovaných zdrojích energie 

přešla povinnost vyplácet podporu na podporované zdroje energie z distributorů elektřiny 

na povinně vykupující obchodníky a operátora trhu. 

Držitelé licencí mají nově podle § 9 odst. 1) energetického zákona povinnost předkládat údaje 

o změnách energetických zařízení, proto je do vyhlášky začleněn výkaz změn energetických 

zařízení. 

Z důvodu přesnějšího odhadu množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů energie a 

nutnosti výpočtu ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle velikosti 

jističe je do vyhlášky nově začleněn výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie a 

výkaz technických jednotek pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných 

zdrojů energie. 

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

teplárenství nově zavádí parametr nedokončených investic, který je součástí vzorce 

pro výpočet zisku. Z tohoto důvodu je do vyhlášky o regulačním výkaznictví zařazen výkaz 

nedokončených investic. 
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K příloze č. 3 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 13 - přenos elektřiny 

Držitel licence na přenos elektřiny nyní nemusí předkládat výkazy týkající se vyplácení 

podpory na podporované zdroje energie, protože zákonem o podporovaných zdrojích energie 

přešla povinnost vyplácet podporu na podporované zdroje energie z provozovatele přenosové 

soustavy na povinně vykupující obchodníky a operátora trhu. 

Držitel licence má nově podle § 9 odst. 1) energetického zákona povinnost předkládat údaje 

o změnách energetických zařízení, proto je do vyhlášky začleněn výkaz změn energetických 

zařízení. 

Z důvodu přesnějšího odhadu množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů energie je 

do vyhlášky nově začleněn výkaz plánovaných podporovaných zdrojů energie. 

K příloze č. 4 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 14 – obchod 

s elektřinou 

Příloha je nová. 

Zákonem o podporovaných zdrojích energie přešla povinnost vykupovat elektřinu formou 

výkupních cen na povinně vykupující obchodníky. Na základě novely energetického zákona 

je v § 20 odst. 6) povinen sestavovat a předkládat regulační výkazy obchodník s elektřinou, 

který je povinně vykupujícím. Energetický regulační úřad zahrnutím výkazů pro obchodníka 

s elektřinou, který je povinně vykupujícím, jednak dává do souladu zákonnou právní úpravu 

s prováděcím právním předpisem a poskytnuté údaje od obchodníků s elektřinou mu také 

umožní stanovit cenu za činnost povinně vykupujícího zveřejňovanou v Cenovém rozhodnutí. 

K příloze č. 5 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 15 - operátor trhu 

Změny regulačních výkazů pramení především z  regulace cen za činnosti operátora trhu 

v elektroenergetice a plynárenství, která stanovuje různé ceny pro činnost operátora trhu 

související s činností zúčtování odchylek, organizací trhu, POZE, vydáváním záruk původu a 

REMIT. 

K příloze č. 6 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 22 - distribuce plynu 

Mezi regulační výkazy pro držitele licence na distribuci plynu byly přidány výkazy, které 

obsahují údaje, které si Energetický regulační úřad každoročně vyžadoval a které se ukázaly 

jako nezbytné pro výkon regulace a stanovování cen. 

Držitel licence má nově podle § 9 odst. 1 energetického zákona povinnost předkládat údaje 

o změnách energetických zařízení, proto je do vyhlášky začleněn výkaz změn energetických 

zařízení. 

K příloze č. 7 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 23 – přeprava plynu 

Výkazy pro držitele licence na přepravu plynu byly aktualizovány především v souvislosti 

s novelou vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění vyhlášky 

č. 291/2014 Sb., která je účinná od 1. 1. 2015 a definuje produkty, které je provozovatel 

přepravní soustavy povinen nabízet. 

K příloze č. 8 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 25 – uskladňování 

plynu 

Mezi výkazy pro držitele licence na uskladňování plynu byl zahrnut výkaz pro předkládání 

neveřejných informací o proběhlých aukcích na skladovací kapacitu držitelů licencí 

na uskladňování plynu. Energetický regulační úřad tyto údaje následně využije pro 

nastavování pravidel na trhu s plynem. 
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K příloze č. 9 Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32 – výroba 

tepelné energie a rozvod tepelné energie 

Ve vyhlášce byl upraven výkaz obsahující údaje o cenové lokalitě. Do výkazu byly přidány 

položky obsahující údaje o zůstatkové hodnotě majetku v cenové lokalitě z důvodu určení 

výše zisku v poměru k používanému kapitálu. 

Držitel licence má nově podle § 9 odst. 1 energetického zákona povinnost předkládat údaje 

o změnách energetických zařízení, proto je do vyhlášky začleněn výkaz změn energetických 

zařízení. 

K příloze č. 10 Jednotné odpisové sazby a minimální doba odpisování 

V § 98a odst. 2 písm. e) energetického zákona je Energetický regulační úřad mimo jiné 

zmocněn ke stanovení odpisových sazeb pro účely regulace. V této příloze jsou odpisové 

sazby pro jednotlivé držitele licencí přehledně shrnuty. 
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