
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví. 

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

Vitáskové, dne 28. dubna 2015 pod č. j. 03714-1/2015-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 22. května 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

ČNB 2015/046802/CNB/001 Bez připomínek 

HKČR 61/6000/2015 Připomínky 

MD 118/2015-510-LV/2 Bez připomínek 

MF MF-21286/2015/1601-3 Připomínky 

MK MK-S 5641/2015 OLP Bez připomínek 

MMR 16853/2015-31 Připomínky 

MPO MPO 21471/15/32100/01000 Připomínky 

MO 1045/2015-1322 Bez připomínek 

MPSV 2015/26144-51 Bez připomínek 

MSP 449/2015-LO-SP Bez připomínek 

MŠMT MSMT- 12235/2015 Bez připomínek 

MV MV-67947/LG-2015 Připomínky 

MZD 21703/2015 Bez připomínek 

MZE 24552/2015-MZE-12153 Bez připomínek 

MZV 103147/2015-OPL Bez připomínek 

MŽP 30140/ENV/15 Bez připomínek 

SPCR GŘ/42/SHP/2015 Připomínky 

ÚVČR – KOM  sine-KOM Bez připomínek 

ÚVČR – RVV  7061/2015-MPR Bez připomínek 

ÚVČR – VÚV 7062/2015-KVÚ Bez připomínek 
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HKČR Zásadní připomínky 

 

1. 

Souhrnná připomínka k § 12, Příloze č. 1 a Příloze č. 2 (výkaz 12-D1) 

Požadujeme sjednotit textaci a jednoznačně určit, k jakým zdrojům bude ERÚ vyžadovat údaje. 

Odůvodnění:  

U výkazu 12-D1 nelze určit, zda bude ERÚ v době účinnosti vyhlášky vyžadovat uvádění zdrojů 

podporovaných nebo připojovaných. § 12, odst. 1 dané vyhlášky obsahuje text: „pokud na 

elektřinu vyrobenou v těchto výrobnách může být uplatňována podpora podle jiného právního 

předpisu13).“ Rovněž v Příloze č. 1 je název výkazu „Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů“. 

V Příloze č. 2, bodu 15 a vzoru výkazu je uvedeno „Výkaz plánovaných připojovaných zdrojů.  

Akceptováno. 

Výkaz 12-D1 je určen pro vyplnění údajů o 

nově připojovaných výrobnách elektřiny 

z podporovaných zdrojů. 

 

2. 

Připomínka k bodu 1 (§ 2 písm. c)) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„aktivovaným majetkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání, který se 

začal odepisovat.“ 

Odůvodnění:  

Jelikož podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví není všechen aktivovaný dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek odepisován (např. pozemky se neodepisují), doporučujeme z důvodu 

konzistentnosti se zákonem o účetnictví vynechat z definice podmínku odepisování. 

Akceptováno. 

Ustanovení je upraveno. 

 

3. 

Připomínka k bodu 19 (§ 15 odst. 2) 

Požadujeme z § 15, odst. 2 vypustit bez náhrady písmeno j: 

„j) pořizovací ceny pronajatého nebo propachtovaného majetku v cenové lokalitě.“ 

a provést související změny - v bodu 22 v Příloze č. 8 vypustit bod 2.9. a ve výkazu 31, 32–CL a 

vypustit řádek 42 až 44. 

Odůvodnění:  

Povinnost uvedení údaje nemusí být splnitelná a regulovaný subjekt nemůže nést odpovědnost za 

uvedení pravdivého údaje. Pronajímatel nemá žádnou zákonnou povinnost nájemci pořizovací cenu 

pronajatého majetku nebo zařízení sdělovat. Navíc nájemce zpravidla nemá žádnou možnost si 

uvedený údaj v účetnictví pronajímatele ověřit, protože do něj nemá přístup. I když tedy příslušný 

údaj z dobré vůle pronajímatele získá, nemůže být nájemce za jeho správnost odpovědný. 

Energetický zákon ovšem předpokládá odpovědnost za předané údaje v rámci regulačního 

výkaznictví. 

Neakceptováno: 

Citace § 91d odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb, 

ve znění pozdějších předpisů: „Právnická 

osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 

prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které 

bylo možno požadovat, aby porušení 

povinnosti zabránila.“  

Tedy není pravda, že by regulovaný subjekt 

nesl odpovědnost za uvedení nepravdivého 

údaje, pokud splní podmínku § 91d odst. 1. 

 

4. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 1, bod 1.)  

Požadujeme zrušit v případě absence datové schránky povinnost odevzdávat výkazy v papírové 

podobě a zachovat stávající praxi spočívající v zasílání výkazů elektronicky na e-mailovou adresu 

bez podpisu oprávněné osoby za držitele licence, nebo ponechat pouze předání datovou schránkou. 

 

Akceptováno částečně. 

Výkazy obsahují základní údaje pro 

regulační činnost ERÚ a mají tak zásadní 

vliv na výsledek regulace. Z tohoto důvodu 

považujeme za nutné jejich zaslání tímto 
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Odůvodnění:  

Výkazy jsou takového rozsahu, že je velmi obtížné je odevzdat v jiné než elektronické podobě. 

Stávající praxe zasílání nepodepsaných výkazů e-mailem na speciální adresu je využívána několik 

let a je pro předání dostačující. 

oficiálním způsobem.  

Z důvodu rozšíření možností zaslání 

regulačních výkazů doplňujeme možnost 

odevzdání výkazů rovněž elektronicky 

s elektronickým podpisem držitele licence 

nebo osoby oprávněné jednat za držitele 

licence. 

 

5. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 1, tabulka v bodě 1) 

Požadujeme opravit chybně uvedený termín pro předložení uvedený v tabulce v bodě 1 u výkazu 

12-IA. 

Odůvodnění:  

U výkazu 12-IA je chybně uveden termín odevzdání 30. června. Správný termín má být 30. dubna. 

Akceptováno. 

Termín odevzdání výkazu 12-IA je změněn 

na 30. dubna. 

 

6. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 1, tabulka v bodě 1) 

Upozorňujeme, že v přehledu chybí výkaz 12-B3 a požadujeme jeho doplnění. 

Odůvodnění:  

V Příloze č. 2 zůstal výkaz 12-B3 uveden. Předpokládáme, že tento výkaz bude i nadále 

požadován. 

Akceptováno. 

Výkaz je do přehledu doplněn. 

 

 

7. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 2, bod 1.2.6.) 

Požadujeme upravit text materiálu tak, aby byl jednoznačný co do požadavků regulátora na 

vykazování. 

Odůvodnění: 

Bod 1.2.6. uvádí následující: „v řádcích 66, 72 a 78 se vykazuje počet odečtů za uplynulý 

kalendářní rok“. Domníváme se, že je nutné specifikovat, které druhy odečtů požaduje regulátor 

vykazovat. Stávající text je nejednoznačný. PDS provádí pravidelné odečty (průběhové měření – 

měsíční perioda, neprůběhové měření – roční perioda) provedené na měřících zařízeních pro 

zákazníky, výrobny, předávací místa a ostatní technologická měření PDS. PDS dále provádí ostatní 

odečty (denní pro OTE, mimořádné, změna dodavatele …apod.). 

Akceptováno. 

V návrhu vyhlášky jsou rozděleny odečty na 

dva typy: 1) fyzické odečty a 2) dálkové 

odečty. 

 

8. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 2, bod 5.2.3.) 

Požadujeme v daném bodě opravit dvakrát chybně uváděné spojení „neenergetických ztrát“. 

Správné vyjádření je „netechnických ztrát“. 

Odůvodnění:  

V navazujícím výkaze 12-N je správně uváděno „netechnických ztrát“. 

Akceptováno. 
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9. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 2, bod 5.2.5.) 

Požadujeme v daném bodě nazvaném „Obnova a výstavba soustavy“ sjednotit terminologii 

s výkazem 12-N. 

Odůvodnění:  

Bod 5.2.5 je nazván „Obnova a výstavba soustavy“. Ve výkazu 12-N je ovšem na ř. 13 a 14 

uvedeno „Správa, obnova a výstavba soustavy“. 

Akceptováno. 

Ve vyhlášce je používáno spojení „Správa, 

obnova a výstavba soustavy“. 

 

 

10. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 2, bod 5.2.6.) 

Požadujeme v daném bodě sjednotit terminologii a doplnit rozsah položek doplněním odrážky 

v následujícím znění: 

„finanční náklady ekonomicky oprávněné“. 

Odůvodnění:  

Bod 5.2.6 je nazván Správní režie, naopak v řádku 15 je ve výkazu 12-N uvedeno „Správní režie a 

finanční náklady ek. oprávněné“. 

Akceptováno. 

Odrážka je doplněna a terminologie 

sjednocena na „Správní režie a finanční 

náklady ekonomicky oprávněné“. 

 

11. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 2, výkaz 12-B1) 

Požadujeme doplnit u výkazu 12-B1 chybějící čtvrtý řádek pro PDS na straně výstupů ze soustavy. 

Odůvodnění:  

Domníváme se, že chybí část textu. U výkazu 12-B1 postrádáme na straně výstupu ze soustavy 

čtvrtý řádek pro PDS (jako je na straně vstupu). Pokud by se přidal řádek, musely by být následně 

přečíslovány řádky i v popisu výkazu. 

Akceptováno. 

 

12. 

Připomínka k bodu 22 (Příloha č. 8, výkaz 31, 32-CL b)) 

Požadujeme vypustit regulační výkaz 31,32-CL b) bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Regulační výkazy by měly poskytovat věrohodná statistická data využitelná pro výkon pravomocí 

úřadu. Uvedená část výkazu však směřuje ke slovnímu popisu a není tudíž vůbec jasné, jak je 

možné takovou informaci statisticky vyhodnotit a jak s ní může úřad pracovat, respektive jak 

konkrétně jsou tyto informace využívány. 

I kdyby tyto informace měly v konkrétních případech své opodstatnění, pak se domníváme, že by 

si je měl úřad vyžádat přímo od suspektních držitelů licencí a nikoliv plošně zatěžovat značnou 

část oboru zbytečnou administrativou. 

Kritérium výše tepelných ztrát v procentech je samo o sobě problematické. Jeho vyhodnocení je 

zásadně ovlivněno dělením tepelné sítě na různé vlastníky a s tím související cenové lokality a také 

klimatickými podmínkami v daném roce. V případě teplotně významně nadprůměrného roku 

významně klesá dodávka tepla, ale absolutní ztráty se výrazně nesníží, výsledkem je potom nárůst 

procenta ztrát a možné přesažení stanovených hodnot i v případě, kdy se technická úroveň 

vlastního zařízení naopak meziročně zlepšila. 

Neakceptováno. 

Výkaz je využíván pro kontrolu a ověřování, 

zda došlo k naplnění ve výkaze uvedených 

opatření, které měly vést ke snížení 

tepelných zrát a zvýšení účinnosti. 
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13. 

Připomínka k bodu 23 (Příloha č. 10, výkaz 12-B1) 

Požadujeme upravit text níže uvedeného bodu následovně: 

„náhrady za škody náklady na uvedení do původního stavu při vzniku škod, které byly způsobeny 

neznámým pachatelem (na základě šetření policie),“ 

Odůvodnění:  

Jedná se o opravu nesprávné textace. Náhrada za škodu není nákladem, ale výnosem. 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna. 

 

14. 

Připomínka k bodu 23 (Příloha č. 10) 

Požadujeme z důvodu komplexnosti do výčtu doplnit i následující položky: 

„poplatky operátora trhu – činnost, 

náklady související s platbami ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, 

decentrální výroba, 

odpisy.“ 

Odůvodnění:  

Do Přílohy č. 10 byly oproti verzi pro veřejný konzultační proces nově doplněny: 

 náklady na přenosové služby, 

 náklady na nákup distribuce od jiných provozovatelů distribučních soustav včetně přetoků 

mezi distribučními soustavami, 

 náklady na decentrální výrobu, 

 náklady na služby ostrova, 

 náklady na podpůrné služby pro provozovatele distribuční soustavy. 

Tyto náklady jsou součástí výkazu 12-HV-N a předpokládáme, že jsou z pohledu regulace také 

ekonomicky oprávněnými náklady a zároveň představují nemalý finanční objem. 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna. 

HKČR Doporučující připomínky 

 

1. 

Připomínka k celému materiálu 

Domníváme se, že v předloženém návrhu vyhlášky schází odkaz 1) na vyhlášku č. 500/2002. 

Odůvodnění:  

Formální úprava. Doporučujeme odkaz doplnit nebo nadbytečný text pod čarou vypustit. 

Neakceptováno. 

Odkaz na poznámku pod čarou č. 1 je v § 2 

písm. d) bodě 2. Do odkazu ani samotné 

poznámky pod čarou se touto novelou 

nezasahuje. 

 

2. 

Připomínka k bodu 19 (§ 15) 

Doporučujeme věnovat pozornost číslování jednotlivých ustanovení. Pokud bod 18 předloženého 

materiálu ruší § 14, tak bod 19 by neměl zavádět § 15, ale § 14 nového znění, aby číslování 

navazovalo. 

Odůvodnění: Formální úprava. 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 14 se ruší bez náhrady. Podle 

čl. 55 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, 

je-li novelou rušen nebo vkládán paragraf, 

následující paragrafy se nepřečíslovávají. 
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3. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 1, tabulka v bodě 1) 

Domníváme se, že v tabulce v bodě 1 je u výkazu 12-Ib) chybně uveden termín pro předložení  

30. června. 

Odůvodnění:  

V regulačních výkazech za rok 2014 byl tento výkaz součástí výkazů s termínem odevzdání  

30. dubna. Pokud je nyní záměrem ERÚ odevzdání výkazů k 30. červnu, je tato připomínka 

bezpředmětná. 

Neakceptováno. 

Nyní je záměrem ERÚ odevzdání tohoto 

výkazu k 30. červnu. 

 

4. 

Připomínka k bodu 20 (Příloha č. 2, výkaz 12-D1) 

Upozorňujeme na překlep ve výkazu 12-D1 na řádku 15, kde je chybně uveden „Komunální 

odpoad“ namísto „Komunální odpad“. 

Odůvodnění:  

Formální oprava. 

Akceptováno. 

Překlep opraven. 

 

 

5. 

Připomínka k bodu 23 (Příloha č. 10 a 11) 

Doporučujeme poznámky pod čarou odkazující v textu na související zákony vyhlášky rozdělit a 

uvést pod každou přílohu samostatně. 

Odůvodnění:  

Formální oprava. 

Akceptováno. 

MF Zásadní připomínka 

 

1. 

K bodu 1. 

Ekonomicky oprávněné náklady jsou pojmem definovaným zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, pro účely cenové regulace. V předloze se jedná o úpravu rovněž pro 

potřeby regulace cen. Je tedy nepřípustné, aby pro jeden účel dva různé právní předpisy, z nichž 

jeden je nižší právní síly, definovaly základní pojmy rozdílně. Zákon o cenách neobsahuje žádné 

zmocnění pro podrobnější úpravu v prováděcím předpisu ERÚ. Je nutno vymezit ekonomicky 

oprávněné náklady odkazem na zákon o cenách a nezavádět jakýsi nový jiný výčet. 

O neudržitelnosti snahy o jakousi definici novou odlišnou svědčí i návrh ustanovení, že v příloze č. 

11 je „podrobný demonstrativní výčet“ těchto nákladů. Výčet je buď vyčerpávající, nebo 

příkladmý, který může být více či mění podrobný, což je otázkou subjektivního posouzení nikoliv 

normativního tvrzení právního předpisu. (Ponecháváme stranou, že v materiálu jsou obě přílohy 

označené jako příloha č. 11.)  Navrhovatel nerespektuje skutečnost, že cena a její složky jsou 

dynamickou tržní kategorií v čase se vyvíjející a pro relativně delší časový interval nelze fixovat 

stejný přístup k posuzování oprávněnosti či neoprávněnosti. V souvislosti s technologickými 

změnami, vznikají nové druhy nákladů a na druhé straně jiné náklady se stávají neefektivními a 

neúčelně vynaloženými. 

Ve výčtu neoprávněných nákladů je znatelný neúměrně konkretizující přístup, který vůbec 

Akceptováno. 

Na základě připomínek MF navrhujeme 

následující znění dotčeného ustanovení: 

„ekonomicky oprávněnými náklady držitele 

licence jsou náklady na zajištění licencované 

činnosti číslo 12, 13, 14, 15, 22, 23 a 25, 

které jsou ekonomicky oprávněnými náklady 

podle zákona o cenách; za ekonomicky 

neoprávněné se považují zejména náklady 

uvedené v příloze č. 10 této vyhlášky“. 

Současně vypouštíme celou původní přílohu 

č. 10, která obsahovala demonstrativní výčet 

oprávněných nákladů. Ponecháváme výčet 

neoprávněných nákladů v původní příloze č. 

11 (nově č. 10), který z velké části kopíruje 

výčet uvedený v cenovém výměru MF č. 

1/2015. Daný výčet má demonstrativní 

charakter, což je zdůrazněno vloženým 
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nerespektuje potřebu a nezbytnost správního uvážení při posuzování oprávněnosti či 

neoprávněnosti nákladových položek. To je možno hodnotit jako přístup nerespektující např. 

přístup NSS – viz .např. 2 Afs 109/2007-146. Zjevně není přiměřené věnovat hned dvě „položky“ 

nákladům na časopisy apod. V důležitých a významných položkách se navržený výčet v zásadě 

překrývá s dlouhodobě uplatňovaným a aktualizovaným výčtem nákladů, které zpravidla nejsou 

považovány za ekonomicky oprávněné, stanoveným v cenovém rozhodnutí Ministerstva financí. 

To jen podporuje výš uvedené odmítnutí snahy o duplicitní přístup k úpravě téhož. 

 Zcela na okraj lze upozornit na nesystematičnost výčtu položek tzv. zejména ekonomicky 

oprávněných nákladů, kdy s e má podle nadpisu jednat o náklady, ale ve výčtu figuruje např. 

dodatkový týden dovolené (což samozřejmě není náklad), silniční daň, nákup kolků, obvyklé úroky 

z úvěrů podle bank v místě sídla operátora trhu (proč by nemohl mít vztah s jinou bankou), atd. 

Všechny náklady je nutno posuzovat vždy z pohledu, zda se vztahují k výkonu regulované činnosti 

či s činností jinou apod. 

výrazem „zejména“. 

 

MF Připomínka 

 
1. 

K bodu 5 

Poznámku č. 13 je nutno začít velkým písmenem. 

Akceptováno. 

MMR Doporučující připomínka 

 

1. 

Opravit č. přílohy ve Zvláštní části důvodové zprávy K bodu 1 ve čtvrté větě na správné č. 10.  Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna, 

proto se i z důvodové zprávy odstranila věta 

odkazující právě na tuto přílohu. 

MPO Připomínky 

 
1. 

K bodu 2 - § 2 písm. d) 

Doporučujeme slovo "resp." uvést v nezkráceném tvaru. 

Akceptováno. 

 

2. 

K bodům 16 a 22 

Tyto body zahrnují, mj. rušení poznámek pod čarou č. 4, resp. č. 8 a 12 (na konci uvedených 

novelizačních bodů). Doporučujeme zahrnout úpravu, kterou se uvedené poznámky pod čarou 

zrušují do samostatných nových novelizačních bodů. Dále doporučujeme z důvodu přehlednosti 

poznámky pod čarou uvedené v přílohách uvádět samostatně pro každou přílohu (např. jako 

vysvětlivky, poznámky), tedy kontinuálně je nenavazovat na označení poznámek pod čarou v 

normativním textu. 

Akceptováno částečně. 

Podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády se text v poznámkách pod čarou 

zpravidla samostatně nenovelizuje. 

Poznámku pod čarou lze však v rámci 

novely ustanovení právního předpisu 

vypustit, anebo novou poznámku pod čarou 

doplnit. Legislativní helpdesk Úřadu vlády 

pak dále uvádí, že pokud se nahrazuje „část 

právního předpisu (část, díl, oddíl, pododdíl, 

paragraf, odstavec, pododstavec nebo bod, 

jejich jednotlivé věty nebo části vět) 
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obsahující odkaz na poznámku pod 

čarou  jiným textem, který již odkaz na tuto 

poznámku pod čarou neobsahuje, a 

poznámka pod čarou se má zrušit, v závěru 

bodu novely se uvede na samostatném řádku 

bez uvozovek věta „Poznámka (Poznámky) 

pod čarou č. …(č. … a č. …., č. … až č. …) 

se zrušuje (zrušují)." 

Poznámky pod čarou jsou uvedeny 

samostatně za každou přílohou vyhlášky. 

 
3. 

K § 12 odst. 4 písm. d) 

Požadujeme vypustit za posledním slovem číslici "1". 

Akceptováno. 

 

 

4. 

K § 18 

Požadujeme vypustit slova "poprvé za období roku 2012". 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 18 je přechodné ustanovení 

zákona č. 59/2012 Sb., které se tímto 

zákonem nenovelizuje. V praxi je vlastně již 

dané ustanovení neaplikovatelné, nicméně 

takový je specifický charakter přechodných 

ustanovení obecně. Podle čl. 55 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády se přechodná 

ustanovení nenovelizují. 

 

5. 

K příloze č. 1 

Navrhujeme zrušit povinnost v případě absence datové schránky odevzdávat výkazy v papírové 

podobě a zachovat stávající praxi spočívající v zasílání výkazů na e-mailovou adresu bez podpisu 

oprávněné osoby za držitele licence, nebo nechat pouze předání datovou schránkou. 

Zdůvodnění: 

Výkazy jsou takového rozsahu, že je velmi obtížné je odevzdat v jiné než elektronické podobě. 

Stávající praxe zasílání nepodepsaných výkazů e-mailem na speciální adresu je využívána několik 

let a je pro předání dostačující.   

Akceptováno částečně. 

Výkazy obsahují základní údaje pro 

regulační činnost ERÚ a mají tak zásadní 

vliv na výsledek regulace. Z tohoto důvodu 

považujeme za nutné jejich zaslání tímto 

oficiálním způsobem.  

Z důvodu rozšíření možností zaslání 

regulačních výkazů doplňujeme možnost 

odevzdání výkazů rovněž elektronicky 

s elektronickým podpisem držitele licence 

nebo osoby oprávněné jednat za držitele 

licence. 

 

6. 

K příloze č. 1 

V tabulce je u výkazu 12-IA chybně uveden termín odevzdání 30. června, avšak termín má být 30. 

dubna. 

Akceptováno. 

Termín odevzdání výkazu 12-IA je změněn 

na 30. dubna. 
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7. 

K příloze č. 1 

Výkaz 12-Ib) - v tabulce je u výkazu 12-IA uveden termín odevzdání 30. června. 

Zdůvodnění: 

V regulačních výkazech za rok 2014 byl tento výkaz součástí výkazů s termínem odevzdání 30. 

dubna. Pokud je nyní záměrem ERÚ odevzdání výkazů k 30. červnu, je tato připomínka 

bezpředmětná. 

Neakceptováno. 

Nyní je záměrem ERÚ odevzdání tohoto 

výkazu k 30. červnu. 

 

8. 

K příloze č. 1 

V seznamu chybí výkaz 12-B3, v příloze č. 2 zůstal uveden. Přepokládáme, že tento výkaz bude i 

nadále požadován. 

Akceptováno. 

Výkaz je do seznamu doplněn. 

 

9. 

K příloze č. 2 

U výkazu 12-B1 chybí na straně výstupu ze soustavy čtvrtý řádek pro PDS (jako je na straně 

vstupu). Pokud by se přidal řádek, musely by být přečíslovány řádky i v popisu výkazu. 

Akceptováno. 

 

 

10. 

K příloze č. 2 

Bod 1.2.6. „V řádcích 66, 72 a 78 se vykazuje počet odečtů za uplynulý kalendářní rok“. Je potřeba 

specifikovat, které druhy odečtů požaduje regulátor vykazovat. Stávající text je nejednoznačný. 

Požadujeme upravit text podle toho, co chce regulátor vykazovat. 

Zdůvodnění: 

PDS provádí pravidelné odečty (průběhové měření – měsíční perioda, neprůběhové měření – roční 

perioda) provedené na měřících zařízeních pro zákazníky, výrobny, předávací místa a ostatní 

technologická měření PDS. PDS dále provádí ostatní odečty (denní pro OTE, mimořádné, změna 

dodavatele …apod.). 

Akceptováno. 

V návrhu vyhlášky jsou rozděleny odečty na 

dva typy: 1) fyzické odečty a 2) dálkové 

odečty. 

 
11. 

K příloze č. 2 

V příloze č. 2 je ve výkazu 12-D1 na ř. 15 chybně „odpoad“ místo „odpad“. 

Akceptováno. 

Chyba je opravena. 

 

12. 

K příloze č. 2 

Bod 5.2.3 Měření - v textu je dvakrát použit termín „neenergetických ztrát“ a má být 

„netechnických ztrát“. 

 

Akceptováno. 

Opraveno. 

 

13. 

K příloze č. 2 

Bod 5.2.5 je nazván „Obnova a výstavba soustavy“. Ve výkazu 12-N je na ř. 13 a 14 uvedeno 

„Správa, obnova a výstavba soustavy“. 

Akceptováno. 

Ve vyhlášce je použito slovní spojení 

„Správa, obnova a výstavba soustavy“. 

 

14. 

K příloze č. 2 

Bod 5.2.6 Správní režie - ř. 15 - ve výkazu 12-N uvedeno „Správní režie a finanční náklady ek. 

oprávněné“. Požadujeme opravit název bodu 5.2.6 a doplnit do textu odrážku ve znění: 

Akceptováno. 

Odrážka je do textu doplněna a je použito 

slovní spojení „Správní režie a finanční 
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 finanční náklady ekonomicky oprávněné 

Zdůvodnění: 

Sjednotit terminologii a doplnit rozsah položek v bodu 5.2.6 v příloze č. 2. 

náklady ekonomicky oprávněné“. 

 

15. 

K příloze č. 3 

Požadujeme samotný výkaz 13-HV, řádek č. 9 upravit a přejmenovat na “Tržby za připojení a 

přijaté dotace“. 

Neakceptováno. 

Zohlednění dotací v regulačním vzorci bude 

do regulační vyhlášky zapracováno jiným 

způsobem než odečítáním v rámci 

upravených povolených výnosů společně 

s tržbami za připojení. Proto se přijaté 

dotace nebudou vykazovat v tomto řádku 

výkazu. 

 

16. 

K příloze č. 3 

Požadujeme Pravidla pro sestavování výkazu, HV, řádek č. 9 upravit a popsat jako: “časově 

rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s 

připojením zařízení k přenosové soustavě a dále přijaté dotace;”. 

Neakceptováno. 

Zohlednění dotací v regulačním vzorci bude 

do regulační vyhlášky zapracováno jiným 

způsobem než odečítáním v rámci 

upravených povolených výnosů společně 

s tržbami za připojení. Proto se přijaté 

dotace nebudou vykazovat v tomto řádku 

výkazu. 

 

17. 

K příloze č. 10 

V příloze č. 10 je v textu: „náhrady za škody, které byly způsobeny neznámým pachatelem (na 

základě šetření policie)“. Náhrada za škodu není nákladem, ale výnosem. Správně má být uvedeno 

„náklady na uvedení do původního stavu při vzniku škod, které…“. 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna. 

 

18. 

K příloze č. 10 

Do přílohy č. 10 byly proti verzi pro veřejný konzultační proces nově doplněny: 

 náklady na přenosové služby, 

 náklady na nákup distribuce od jiných provozovatelů distribučních soustav včetně přetoků 

mezi distribučními soustavami, 

 náklady na decentrální výrobu, 

 náklady na služby ostrova, 

 náklady na podpůrné služby pro provozovatele distribuční soustavy. 

V souvislosti s výše uvedeným a z důvodu komplexnosti by bylo správné do výčtu doplnit i 

následující položky: 

 poplatky operátora trhu – činnost, 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna. 
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 náklady související s platbami ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, 

 decentrální výroba, 

 odpisy. 

Zdůvodnění: 

Tyto náklady jsou součástí výkazu 12-HV-N a předpokládáme, že jsou z pohledu regulace také 

ekonomicky oprávněnými náklady a představují zároveň nemalý finanční objem.  

 

19. 

K příloze č. 10 a č. 11 

K odkazům v textu příloh na zákony a vyhlášky tyto zákony a vyhlášky chybí. 

Částečně akceptováno. 

Odkazy jsou doplněny v původní příloze 

č. 11 (nově příloha č. 10), původní příloha 

č. 10 byla odstraněna.   

 

20. 

K příloze č. 16 

Výkaz 12-D1 - nelze určit, zda ERÚ bude v době účinnosti vyhlášky vyžadovat uvádění zdrojů 

podporovaných nebo připojovaných. 

Zdůvodnění: 

§ 12 odst. 1 vyhlášky obsahuje text „pokud na elektřinu vyrobenou v těchto výrobnách může být 

uplatňována podpora podle jiného právního předpisu13).“ Rovněž v příloze č. 1 je název výkazu 

„Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů“. V příloze č. 2, bodu 15 a vzoru výkazu je uvedeno 

„Výkaz plánovaných připojovaných zdrojů. Je nutné jednoznačně určit, k jakým zdrojům bude 

ERÚ vyžadovat údaje.   

Akceptováno. 

Výkaz 12-D1 je určen pro vyplnění údajů o 

nově připojovaných výrobnách elektřiny 

z podporovaných zdrojů. 

 

21. 

K odůvodnění 

Ve zvláštní části doporučujeme doplnit chybějící odůvodnění k čl. II a čl. III. 

Akceptováno. 

Ve zvláštní části odůvodnění je doplněno 

odůvodnění k čl. II a čl. III. 

MV Doporučující připomínky 

 

1. 

Obecně k odkazování na jednotlivá ustanovení v rámci návrhu vyhlášky 

Návrh vyhlášky používá odkazy na jednotlivá ustanovení ve tvaru „podle § 2 písm. d)“ příp. 

„podle § 2 písm. d) této vyhlášky“. Doporučujeme proto způsob odkazování v rámci právního 

předpisu sjednotit. 

Akceptováno. 

 

2. 

Obecně ke zveřejnění vzorů výkazů 

V jednotlivých přílohách se opakovaně užívají slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 

Tato slova doporučujeme nahradit slovy „na svých internetových stránkách“, neboť tím dojde 

k přesnému vymezení místa uveřejnění na internetu (slova „způsobem umožňujícím dálkový 

přístup“ znamenají kdekoliv na internetu bez bližšího určení). 

Neakceptováno. 

Oba pojmy se v právních předpisech 

používají zcela běžně a jsou zpravidla zcela 

zaměnitelné. Energetický zákon používá 

pojem „zveřejnění způsobem umožňujícím 

dálkový přístup“, proto i v jeho prováděcím 
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právním předpise považujeme za vhodnější 

zachovat tuto terminologii. 

 

3. 

K čl. I bodu 1 – k § 2 písm. a) 

Hovoří se zde o „podrobném demonstrativním výčtu“. Upozorňujeme v této souvislosti, že 

demonstrativní výčet je pouze příkladný, tedy nikdy nevyčerpávající veškeré možnosti. Dáváme 

proto na zvážení, zda-li slovo „podrobný“ z ustanovení nevypustit. 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla odstraněna, proto i text, 

který na ní odkazoval a který obsahoval 

slovní spojení „podrobný demonstrativní 

výčet“ byl odstraněn. 

 

4. 

K čl. I bodu 12 – k § 9 odst. 4 

Upozorňujeme, že text novelizačního bodu neodpovídá textu v Platném znění s vyznačenými 

změnami. Doporučujeme proto tento nesoulad odstranit. 

Akceptováno. 

Nesoulad je odstraněn. 

SPCR Zásadní připomínky 

 

1. 

Připomínka k §12, Příloze č. 1 a Příloze č. 2 (výkaz 12-D1) 

Požadujeme sjednotit textaci a jednoznačně určit, k jakým zdrojům bude ERÚ vyžadovat údaje. 

Odůvodnění:  

U výkazu 12-D1 nelze určit, zda bude ERÚ v době účinnosti vyhlášky vyžadovat uvádění zdrojů 

podporovaných nebo připojovaných. §12, odst. 1 dané vyhlášky obsahuje text „pokud  

na elektřinu vyrobenou v těchto výrobnách může být uplatňována podpora podle jiného právního 

předpisu13).“ Rovněž v Příloze č. 1 je název výkazu „Výkaz plánovaných podporovaných zdrojů“. 

V Příloze č. 2, bodu 15 a vzoru výkazu je uvedeno „Výkaz plánovaných připojovaných zdrojů.  

Akceptováno. 

Výkaz 12-D1 je určen pro vyplnění údajů o 

nově připojovaných výrobnách elektřiny 

z podporovaných zdrojů. 

 

2. 

Připomínka k Příloze č. 1, bod 1.  

Požadujeme zrušit v případě absence datové schránky povinnost odevzdávat výkazy v papírové 

podobě a zachovat stávající praxi spočívající v zasílání výkazů elektronicky  

na e-mailovou adresu bez podpisu oprávněné osoby za držitele licence, nebo ponechat pouze 

předání datovou schránkou. 

Odůvodnění:  

Výkazy jsou takového rozsahu, že je velmi obtížné je odevzdat v jiné než elektronické podobě. 

Stávající praxe zasílání nepodepsaných výkazů e-mailem na speciální adresu je využívána několik 

let a je pro předání dostačující. 

Akceptováno částečně. 

Výkazy obsahují základní údaje pro 

regulační činnost ERÚ a mají tak zásadní 

vliv na výsledek regulace. Z tohoto důvodu 

považujeme za nutné jejich zaslání tímto 

oficiálním způsobem.  

Z důvodu rozšíření možností zaslání 

regulačních výkazů doplňujeme možnost 

odevzdání výkazů rovněž elektronicky 

s elektronickým podpisem držitele licence 

nebo osoby oprávněné jednat za držitele 

licence. 

 

3. 

Připomínka k Příloze č. 1, tabulka v bodě 1 

Požadujeme opravit chybně uvedený termín pro předložení uvedený v tabulce v bodě 1  

u výkazu 12-IA. 

Akceptováno. 

Termín odevzdání výkazu 12-IA je změněn 

na 30. dubna. 
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Odůvodnění:  

U výkazu 12-IA je chybně uveden termín odevzdání 30. června. Správný termín má být 30. dubna. 

 

4. 

Připomínka k Příloze č. 1, tabulka v bodě 1 

Upozorňujeme, že v přehledu chybí výkaz 12-B3 a požadujeme jeho doplnění. 

Odůvodnění:  

V příloze č. 2 zůstal výkaz 12-B3 uveden. Předpokládáme, že tento výkaz bude i nadále 

požadován. 

Akceptováno. 

 

5. 

Připomínka k Příloze č. 2, bod 1.2.6. 

Požadujeme upravit text materiálu tak, aby byl jednoznačný co do požadavků regulátora  

na vykazování.  

Odůvodnění: 

Bod 1.2.6. uvádí následující: „v řádcích 66, 72 a 78 se vykazuje počet odečtů za uplynulý 

kalendářní rok“. Domníváme se, že je nutné specifikovat, které druhy odečtů požaduje regulátor 

vykazovat. Stávajíc text je nejednoznačný. PDS provádí pravidelné odečty (průběhové měření – 

měsíční perioda, neprůběhové měření – roční perioda) provedené  

na měřících zařízeních pro zákazníky, výrobny, předávací místa a ostatní technologická měření 

PDS. PDS dále provádí ostatní odečty (denní pro OTE, mimořádné, změna dodavatele …apod.). 

Akceptováno. 

V návrhu vyhlášky jsou rozděleny odečty na 

dva typy: 1) fyzické odečty a 2) dálkové 

odečty. 

 

6. 

Připomínka Příloze č. 2, bod 5.2.3. 

Požadujeme v daném bodě opravit dvakrát chybně uváděné spojení „neenergetických ztrát“. 

Správné vyjádření je „netechnických ztrát“. 

Odůvodnění:  

V navazujícím výkaze 12-N je správně uváděno „netechnických ztrát“. 

Akceptováno. 

 

7. 

Připomínka k Příloze č. 2, bod 5.2.5. 

Požadujeme v daném bodě nazvaném „Obnova a výstavba soustavy“ sjednotit terminologii 

s výkazem 12-N. 

Odůvodnění:  

Bod 5.2.5 je nazván „Obnova a výstavba soustavy“. Ve výkazu 12-N je ovšem na ř. 13 a 14 

uvedeno „Správa, obnova a výstavba soustavy“. 

Akceptováno. 

Ve vyhlášce je použito slovní spojení 

„Správa, obnova a výstavba soustavy“. 

 

8. 

Připomínka k Příloze č. 2, bod 5.2.6. 

Požadujeme v daném bodě sjednotit terminologii a doplnit rozsah položek doplněním odrážky 

v následujícím znění: 

Akceptováno. 

Odrážka je do textu doplněna a je použito 

slovní spojení „Správní režie a finanční 

náklady ekonomicky oprávněné“. 
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„finanční náklady ekonomicky oprávněné“. 

Odůvodnění:  

Bod 5.2.6 je nazván Správní režie, naopak v řádku 15. je ve výkazu 12-N uvedeno „Správní režie a 

finanční náklady ek. oprávněné“. 

 

9. 

Připomínka k Příloze č. 2, výkaz 12-B1 

Požadujeme doplnit u výkazu 12-B1 chybějící čtvrtý řádek pro PDS na straně výstupů  

ze soustavy. 

Odůvodnění:  

Domníváme se, že chybí část textu. U výkazu 12-B1 postrádáme na straně výstupu  

ze soustavy čtvrtý řádek pro PDS (jako je na straně vstupu). Pokud by se přidal řádek, musely by 

být následně přečíslovány řádky i v popisu výkazu. 

Akceptováno. 

 

10. 

Připomínka k Příloze č. 10, výkaz 12-B1 

Požadujeme upravit text níže uvedeného bodu následovně: 

„náhrady za škody náklady na uvedení do původního stavu při vzniku škod, které byly způsobeny 

neznámým pachatelem (na základě šetření policie),“ 

Odůvodnění:  

Jedná se o opravu nesprávné textace. Náhrada za škodu není nákladem, ale výnosem. 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna. 

 

11. 

Připomínka k Příloze č. 10 

Požadujeme z důvodu komplexnosti do výčtu doplnit i následující položky: 

„poplatky operátora trhu – činnost, 

náklady související s platbami ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, 

decentrální výroba, 

odpisy.“ 

Odůvodnění:  

Do Přílohy č. 10 byly oproti verzi pro veřejný konzultační proces nově doplněny: 

 náklady na přenosové služby, 

 náklady na nákup distribuce od jiných provozovatelů distribučních soustav včetně 

přetoků mezi distribučními soustavami, 

 náklady na decentrální výrobu, 

 náklady na služby ostrova, 

Neakceptováno. 

Příloha č. 10 byla z vyhlášky odstraněna. 
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 náklady na podpůrné služby pro provozovatele distribuční soustavy. 

Tyto náklady jsou součástí výkazu 12-HV-N a předpokládáme, že jsou z pohledu regulace také 

ekonomicky oprávněnými náklady a zároveň představují nemalý finanční objem.  

SPCR Připomínky 

 

1. 

Připomínka k celému materiálu 

Domníváme se, že v předloženém návrhu vyhlášky schází odkaz 1) na vyhlášku č. 500/2002. 

Odůvodnění:  

Formální úprava. Doporučujeme odkaz doplnit nebo nadbytečný text pod čarou vypustit. 

Neakceptováno. 

Odkaz na poznámku pod čarou č. 1 je v § 2 

písm. d) bodě 2. Do odkazu ani samotné 

poznámky pod čarou se touto novelou 

nezasahuje. 

 

2. 

Připomínka k § 15 

Doporučujeme věnovat pozornost číslování jednotlivých ustanovení. Pokud bod 18 předloženého 

materiálu ruší § 14, tak bod 19 by neměl zavádět § 15, ale § 14 nového znění, aby číslování 

navazovalo. 

Odůvodnění:  

Formální úprava. 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 14 se ruší bez náhrady. Podle 

čl. 55 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, 

je-li novelou rušen nebo vkládán paragraf, 

následující paragrafy se nepřečíslovávají. 

 

3. 

Připomínka k Příloze č. 1, tabulka v bodě 1 

Domníváme se, že v tabulce v bodě 1 je u výkazu 12-Ib) chybně uveden termín pro předložení 30. 

června. 

Odůvodnění:  

V regulačních výkazech za rok 2014 byl tento výkaz součástí výkazů s termínem odevzdání  

30. dubna. Pokud je nyní záměrem ERÚ odevzdání výkazů k 30. červnu, je tato připomínka 

bezpředmětná. 

Neakceptováno. 

Nyní je záměrem ERÚ odevzdání tohoto 

výkazu k 30. červnu. 

 

4. 

Připomínka k Příloze č. 2, výkaz 12-D1 

Upozorňujeme na překlep ve výkazu 12-D1 na řádku 15, kde je chybně uveden „Komunální 

odpad“ namísto „Komunální odpad“. 

Odůvodnění:  

Formální oprava. 

Akceptováno. 

Překlep opraven. 

 

 

5. 

Připomínka k Příloze č. 10 a 11 

Doporučujeme poznámky pod čarou odkazující v textu na související zákony vyhlášky rozdělit a 

uvést pod každou přílohu samostatně. 

Odůvodnění: Formální oprava. 

Akceptováno. 
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