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III. 

Odůvodnění 

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 

v plynárenství 

Obecná část 

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

vyhláška navržena, a předpisy Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se nahrazuje vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu 

regulace a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se vydává na základě ustanovení 

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

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, podle kterého je Energetický regulační úřad (dále „Úřad“) pověřen 

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 a dále na základě 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 odvětví plynárenství Úřad již v minulosti zvolil nastavení jednotné metodiky regulace na 

tzv. regulační období z důvodu zajištění stability regulatorního rámce a zvýšení jistoty pro 

investory. Stávající platná a účinná vyhláška č. 195/2014 Sb. upravuje pravidla regulace cen 

pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2015. 

Účinnost vyhlášky byla záměrně omezena na určitou dobu. Tímto způsobem je zaručena na 

jedné straně stabilita pravidel regulace na vymezené období z důvodu zajištění 

předvídatelnosti a transparentnosti pro regulované subjekty a na druhé straně pravidelná 

novelizace pravidel regulace tak, aby odpovídala aktuální situaci v energetických odvětvích. 

Pokud by navržená vyhláška nebyla vydána, nebyla by stanovena aktualizovaná pravidla pro 

výpočet cen pro rok 2016 a další a tedy v konečném důsledku by tato skutečnost znamenala 

regulaci činností přepravy a distribuce plynu na základě pravidel nekorespondujících se 

skutečným stavem odvětví a očekáváními účastníků trhu, což by bylo vážným porušením 

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

k této skutečnosti přistoupil Úřad k vydání nové vyhlášky, která zajistí úpravu pravidel 

regulace na následující regulační období. 

Návrh vyhlášky je v souladu 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, s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1775/2005 ze dne 

28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám 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 

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. Všechny postupy a povinnosti stanovené vyhláškou je Úřad 

schopen provádět se současným stavem pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se 

rovněž nepředpokládá jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních 

samosprávních celků. 

V odvětví přepravy a distribuce plynu (tj. správa plynárenských soustav a poskytování 

dopravních cest a kapacit, nikoli vlastní obchod s plynem) existují na vymezených územích 

přirozené monopoly několika málo podnikajících společností. Vzhledem k tomu, že 

v takovém prostředí není možné nebo hospodárné zajistit účinné konkurenční prostředí, je 

nutné rovnovážného stavu mezi provozovateli soustav a zákazníky dosáhnout cestou 

autoritativní regulace. Pravidla regulace zakotvená v navrhované vyhlášce vycházejí 

z principů aplikovaných ve vyhláškách č. 140/2009 Sb. a č. 195/2014 Sb., které byly 

projektovány na tzv. III. regulační období, tj. roky 2010-2014, dodatečně prodloužené i na rok 

2015. Návrh nové vyhlášky reflektuje změněnou situaci na trhu s plynem a v některých 

aspektech se proto nutně liší od dříve používaných pravidel. Dále jsou zavedeny některé nové 

prvky, tak aby byl i nadále zajištěn rovnovážný stav mezi požadavky provozovatelů 

plynárenských soustav a očekáváními zákazníků využívajících jejich služeb. Úpravy pravidel 

směřují k tomu, aby z výnosů hrazených zákazníky byly i nadále v letech 2016-2018 pro 

regulované subjekty zajištěny účelně vynaložené prostředky právě v takové výši, která je 

nutná k bezpečnému, spolehlivému a efektivnímu provozu plynárenských soustav. 

Aktualizace pravidel regulace je proto v zájmu jak regulovaných subjektů, tak i zákazníků. 

Samotné vydání vyhlášky a aktualizované metodiky regulace proto nepředstavuje významný 

vliv na regulované ceny a neznamená vznik dodatečné finanční zátěže na žádnou instituci ani 

skupinu obyvatel.  

V důsledku vydání nové vyhlášky se proto neočekává zásah do podnikatelského prostředí 

v dané regulované oblasti. Naopak úprava vyhlášky by měla přinést jistotu ohledně způsobu 

regulace pro regulační období začínající rokem 2016. 

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

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

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

dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
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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, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Činnosti distribuce plynu a přeprava plynu patří do odvětví tzv. přirozených monopolů, 

jejichž fungování je zabezpečeno pouze jedinou sítí, protože budování paralelní infrastruktury 

není ekonomicky efektivní. Aby nedocházelo k tomu, že monopoly budou nekontrolovatelně 

určovat ceny, musí být tyto ceny regulovány státem. Pro odvětví plynárenství 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 o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 

1.2 Definice problému 

Dosavadní právní úprava stanovuje způsob regulace cen a postupy regulace cen na 

vymezenou dobu, tzv. regulační období, které je definováno do 31. prosince 2015. Aby byla 

zachována kontinuita a stabilita regulovaného prostředí, při splnění požadavku na 

transparentní a předvídatelný postup při výkonu pravomocí Úřadu, je nutné vydat novou 

vyhlášku o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství na následující 

regulační období, která bude reflektovat aktuální stav odvětví. 

Energetický regulační úřad vypracoval nová pravidla pro období po 1. 1. 2016 pro odvětví 

plynárenství, která reagují na aktuální situaci v daném sektoru, vyváženě upravují zájmy 

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

zákona. 

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. 

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství je prováděcím 

předpisem k zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 

V současné době probíhají práce na novelizaci tohoto zákona, který má významný vliv na 

pravidla regulace zakotvená ve vyhlášce. Vzhledem k načasování legislativních prací je 

pravděpodobné, že vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen 

v plynárenství nabude účinnosti dříve než připravovaná novela energetického zákona. 

U vyhlášky je nutné zajistit účinnost nejpozději od 1. srpna 2015, aby bylo možné podle ní 

postupovat při stanovení regulovaných cen na rok 2016. V případě, že novela energetického 

zákona bude obsahovat ustanovení, se kterými by bylo znění vyhlášky v rozporu a tato 

skutečnost nebude ošetřena přechodnými ustanoveními energetického zákona, bude nutné tuto 

vyhlášku novelizovat a uvést jí do souladu s vyšší právní normou. Účinnost stávajících 

pravidel regulace tvořených v letech 2007-2009 a aplikovaných v letech 2010-2014, byla již 

jednou prodloužena na rok 2015. Další prodlužování účinnosti těchto neaktualizovaných 

pravidel z důvodu probíhajících prací na novele energetického zákona je nepřípustné. Proto 

Úřad i přes uvedené riziko přistoupil k vydání nové vyhlášky.. 

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 zmocněn stanovit prováděcím právním předpisem způsob regulace 

a postupy pro regulaci cen v energetických odvětvích. 
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Na základě energetického zákona, ve znění zákona č. 158/2009 Sb. vydal v roce 2014 Úřad 

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

v plynárenství. Tato vyhláška nahradila vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Vyhláška č. 195/2014 Sb. převzala 

většinu pravidel uvedených ve vyhlášce č. 140/2009 Sb. Hlavním cílem vyhlášky 

č. 195/2014 Sb. bylo prodloužit trvání tzv. III. regulačního období o jeden rok. Vyhláška 

rovněž reflektovala změny občanského zákoníku novelizovaného s účinností od 1. ledna 

2014, zejména v oblasti relativních majetkových práv. 

1.4 Identifikace dotčených skupin 

Primární 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 přepravu plynu a distribuci plynu, na které právní úprava dopadá zejména z pohledu 

regulace jejich podnikání. 

Mezi další subjekty, dotčené regulací cen v odvětví 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. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem předkládané vyhlášky je vydání aktualizovaných pravidel regulace cen a postupů pro 

regulaci cen v plynárenství použitelných v letech 2016-2018. Těmito pravidly a postupy bude 

i nadále stanovena přiměřená úroveň zisku pro regulované společnosti v plynárenství, 

zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných služeb zákazníkům při účelně vynaložených 

nákladech, podpořeny budoucí investice, zajištěny zdroje pro obnovu sítí s cílem dalšího 

zvyšování efektivity, ze které budou profitovat také zákazníci.  

Dále byl dle deklarace Úřadu z roku 2009 zaveden mechanizmus (fond obnovy a rozvoje), 

který bude dlouhodobě evidovat, v jaké míře regulované subjekty investují povolené odpisy 

zpět do obnovy a rozvoje plynárenských soustav. Investiční chování bude posuzováno za 

patnáctileté období, aby zachycovalo dlouhodobější investiční cyklus regulovaných subjektů 

v plynárenství. V případě, že bude zjištěno, že některý z provozovatelů soustav nehospodaří 

s prostředky získanými od zákazníků takovým způsobem, aby udržoval a rozvíjel stav 

infrastruktury a kvalitu služeb, odebere Úřad tomuto provozovateli prostředky určené 

k tomuto účelu formou snížení upravených povolených výnosů a tedy snížením příslušných 

regulovaných cen. Tímto krokem bude účinněji zajištěno, že prostředky hrazené zákazníky 

formou regulovaných cen budou sloužit ke stanoveným účelům. 

Regulovaným subjektům bude novou vyhláškou za určitých, přesně vymezených podmínek 

umožněno zahrnout do regulované hodnoty majetku i nedokončené investice při výstavbě 

nebo obnově velkých technologických celků s delší dobou realizace. Tím bude zajištěno 

průběžné financování takové výstavby v rámci regulovaných cen. Dosud pravidla regulace 

uznávala pouze skutečně aktivované investice. 
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Vyhláška dále zavádí mechanismus (tzv. faktor trhu), který bude umožňovat kompenzaci 

nově vzniklých skutečných nákladů, se kterými by pravidla regulace nepočítala a nebylo by je 

jinak možné zahrnout do upravených povolených výnosů regulovaných subjektů. V případě, 

že provozovatelům plynárenských soustav vzniknou dodatečné náklady způsobené změnami 

legislativy, nepředvídatelnou změnou na trhu, povinným zaváděním nových technologií, 

likvidací velkých celků majetku apod., bude možné pomocí faktoru trhu takovou skutečnost 

po prověření a odsouhlasení Úřadem uznat do upravených povolených výnosů konkrétní 

společnosti. 

Nově zaváděná metodika regulace umožní rozložení korekčních faktorů vznikajících z rozdílu 

mezi plánovanými a skutečně dosaženými výsledky regulovaného subjektu na určitý rok. 

Regulované ceny jsou stanovovány vždy na rok dopředu, a proto vycházejí pouze 

z plánovaných a předpokládaných hodnot na daný regulovaný rok. Aby bylo zajištěno 

spravedlivé vyrovnání stanovených výnosů, je nutné skutečně dosažené výsledky následně 

korigovat tak, aby bylo zajištěno, že zákazníci hradí v cenách přesně stanovené výnosy 

regulovaných subjektů. Korekční faktory mohou mít značný vliv na meziroční změny 

regulovaných cen. Výše korekčních faktorů je podstatným způsobem ovlivněna rozdílem 

mezi plánovanou a skutečně dosaženou spotřebou plynu, která závisí na těžko 

předvídatelných a neovlivnitelných faktorech (počasí, hospodářský vývoj, úsporné programy, 

bezpečnostní situace apod.). Aby ERÚ omezil meziroční vliv korekčních faktorů, zavedl do 

pravidel regulace možnost rozložení korekčního faktoru konkrétní společnosti do více 

následujících let. Takový postup bude možný vždy pouze po dohodě s tímto regulovaným 

subjektem. 

Některé části korekčních faktorů jsou poměrně přesně predikovatelné a nemělo by u nich 

docházek k výraznému nárůstu. U těch částí korekčních faktorů, kde lze dosáhnout vysoké 

přesnosti (např. zisk, odpisy) byl zaveden mechanismus motivující regulované subjekty k co 

nejpřesnějšímu plánování a vykazování plánovaných hodnot. Tím by mělo být zabráněno 

případnému spekulativnímu chování. 

Povolené náklady jednotlivých regulovaných subjektů se stanovují vždy jako konstantní 

výchozí hodnota pro celé regulační období, protože se má za to, že výše nákladů nutných 

k bezpečnému a spolehlivému provozu soustavy se v čase příliš nemění. Dochází pouze 

k zohlednění inflace. Při stanovení „nákladové báze“ se dříve vycházelo z průměrů celkových 

skutečně dosažených nákladů za určité období. Pro období po 1. 1. 2016 byl tento postup 

doplněn tak, aby součást nákladové báze netvořily mimořádné náklady, které by mohly tuto 

základnu nežádoucím způsobem navyšovat. Mimořádné náklady budou vykazovány a jejich 

aplikace případně uznávána pomocí výše popsaného faktoru trhu. 

Nová vyhláška mění způsob stanovení ceny energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění 

množství energie plynu pro pohon kompresních stanic pro provozovatele přepravní soustavy. 

Dříve byla k těmto účelům jako referenční hodnota používána cena z energetické burzovní 

platformy EEX - NCG v německém Lipsku. Aby Úřad podpořil trh s plynem v České 

republice, zavedl pro období po 1. 1. 2016 jako referenční cenu hodnotu na vnitrodenním trhu 

organizovaném operátorem trhu (OTE, a.s.). Touto změnou nedojde k navýšení regulovaných 

cen ani k narušení bezpečnosti provozu plynárenských soustav. 
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Nová vyhláška upravuje stanovení roční jednotkové maximální ceny dodávky plynu na ztráty 

a vlastní technologickou spotřebu pro provozovatele distribučních soustav. Pro roky 2014 

a 2015 byla používána metodika, kterou vyhláška umožňovala, ačkoli jí přímo nepopisovala. 

Pro zvýšení právní jistoty regulovaných subjektů byl používaný postup nově popsán v návrhu 

vyhlášky. Tento postup, který před dvěma lety vedl k výraznému snížení nákladů na nákup 

plynu ke krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu, bude dále udržovat ceny na úrovni 

odpovídající ceně obvyklé v daném sektoru a v období po 1. 1. 2016 proto nebude mít další 

vliv na růst nebo pokles regulovaných cen. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství je prováděcím 

právním předpisem energetického zákona, který stanovuje pravidla pro regulaci cen. Pokud 

by navržená vyhláška nebyla vydána, nebyla by stanovena aktuální pravidla pro výpočet cen 

na další roky. Hrozilo by tedy riziko, že regulované ceny služeb dodávky plynu nebudou 

stanoveny tak, aby spravedlivým a nediskriminujícím způsobem pokrývaly účelně vynaložené 

náklady, odpisy a přiměřený zisk regulovaných subjektů. 

Návrh vyhlášky nezavádí žádná ustanovení, která by ohrozila bezpečnost a spolehlivost 

fungování plynárenských soustav. Naopak umožňuje nově zavedenými postupy zajistit 

financování rozvoje a obnovy soustav pod dohledem ERÚ, tak aby nedocházelo 

k nepřiměřenému vývoji regulovaných cen. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Popis variant řešení 

2.1.1 Varianta I. – pokračování v současné metodice regulace 

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

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

č. 195/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) končí dnem 31. prosince 2015, je Úřad 

povinen adekvátním způsobem zabezpečit vyvážené právní a regulační prostředí na 

následující roky. 

Stávající vyhláška č. 195/2014 Sb. sice teoreticky umožnuje její aplikaci i na následující 

období, ale takový postup by znamenal aplikaci neaktuálních postupů regulace, které byly 

tvořeny v letech 2007-2008. 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 roky 

2016-2018 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. 
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2.1.2 Varianta II. – vydání aktualizované metodiky regulace 

Varianta II. předpokládá vydání nové vyhlášky, která bude upravovat způsob regulace cen 

a postupy pro regulaci cen v plynárenství při zohlednění současné situace v daném odvětví. 

Vyhláška stanovuje základní parametry pro výpočet regulovaných cen na základě aktuálních 

hodnot a podkladů. Tím je zajištěno stanovení regulovaných cen za distribuci a přepravu 

plynu v takové míře, která umožní provozovatelům plynárenských soustav dosáhnout výnosů, 

které pokryjí účelně vynaložené náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního 

výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk. Zároveň budou principy uvedené 

ve vyhlášce zajišťovat pro zákazníky stanovení odpovídající výše regulovaných cen 

souvisejících s poskytováním souvisejících služeb. 

2.2 Popis rozdílů mezi navrhovanými variantami 

2.2.1 Fond obnovy a rozvoje 

Varianta I. 

Současná vyhláška č. 195/2014 Sb. neuvádí fond obnovy a rozvoje a nebyl by tedy pro 

následující regulační aplikovatelný. Za určitých okolností by tak Úřad nebyl schopen naplnit 

povinnosti stanovené mu energetickým zákonem. 

Varianta II. 

Dle deklarace Úřadu z roku 2009 byl do návrhu vyhlášky zaveden fond obnovy a rozvoje, 

který bude dlouhodobě evidovat, v jaké míře regulované subjekty investují povolené odpisy 

zpět do obnovy a rozvoje plynárenských soustav. Případné neproinvestované prostředky 

budou zohledněny při cenotvorbě tak, aby bylo transparentně a předvídatelně zajištěno za 

všech okolností účelné nakládání s prostředky vybranými od zákazníků. 

2.2.2 Uznání nedokončených investic 

Varianta I. 

Současná vyhláška č. 195/2014 Sb. neuvádí možnost uznání nedokončených investic. 

V případě, že by některý z regulovaných subjektů realizoval výstavbu nebo obnovu 

infrastruktury, jejíž kompletní aktivaci by nebylo možné provést v jediném roce, nemohl by 

tento subjekt tuto nedokončenou investici zahrnout do svého „regulovaného majetku“ a její 

financování před aktivací by musel řešit jinými zdroji. 

Varianta II. 

Regulovaným subjektům bude novou vyhláškou za určitých, přesně vymezených podmínek 

umožněno zahrnout do regulované hodnoty majetku i nedokončené investice při výstavbě 

nebo obnově velkých technologických celků s delší dobou realizace. Tím bude zajištěno 

průběžné financování takové výstavby v rámci regulovaných cen. V konečném důsledku 

může tento postup znamenat finanční úsporu, neboť regulovaný subjekt nemusí hledat 

dodatečné zdroje financování s možným vyšším rizikem. 
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2.2.3 Faktor trhu 

Varianta I. 

Současná vyhláška č. 195/2014 Sb. neuvádí faktor trhu a nebyl by tedy pro následující 

regulační období aplikovatelný. V případě, že některému z regulovaných subjektů vznikl 

nepředpokládaný nebo mimořádný účelně vynaložený náklad, se kterým nepočítá „báze 

nákladů“ tj. stabilní základna nákladů na celé regulační období, mohl tento regulovaný 

subjekt tyto prostředky promítnout až při stanovování báze nákladů na další regulační období, 

tedy se zpožděním několika let. 

Varianta II. 

Návrh nové vyhláška zavádí parametr faktor trhu, který bude umožňovat kompenzaci nově 

vzniklých skutečných nákladů, se kterými by pravidla regulace nepočítala a nebylo by je jinak 

možné zahrnout do upravených povolených výnosů regulovaných subjektů. Za přesně 

definovaných pravidel a po prověření a odsouhlasení Úřadem by bylo možné tyto náklady 

uznat do upravených povolených výnosů konkrétní společnosti. Tím bude pro regulované 

subjekty zajištěno, že takto vzniklé náklady budou kompentovány v nejbližším možném 

regulovaném roce. 

2.2.4 Rozložení korekčních faktorů 

Varianta I. 

Současná vyhláška č. 195/2014 Sb. neuvádí možnost rozložení korekčních faktorů. Kladné 

i záporné korekční faktory jsou jednoznačně nárokovou resp. povinnou záležitostí 

regulovaných subjektů a Úřad je povinen je v nejbližším možném regulovaném roce 

kompenzovat. Z důvodu zachování stability cen již v minulosti Úřad přistoupil po dohodě 

s příslušným regulovaným subjektem k odložení nebo rozložení korekčního faktoru. Pravidla 

tohoto postupu však nebyla exaktně popsána. 

Varianta II. 

Návrh nové vyhlášky popisuje, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné provádět 

rozklad korekčních faktorů vznikajících z rozdílu mezi plánovanými a skutečně dosaženými 

výsledky regulovaného subjektu na určitý rok. Aby ERÚ omezil meziroční vliv korekčních 

faktorů, zavedl do pravidel regulace možnost rozložení korekčního faktoru konkrétní 

společnosti do více následujících let. Takový postup bude možný vždy pouze po dohodě 

s dotčeným regulovaným subjektem a za předpokladu, že nedojde k diskriminaci žádného 

účastníka trhu s plynem. Nově navrhovaná úprava proto přispívá k vyšší transparentosti 

regulace. 

 

 

2.2.5 Omezení nepřesností plánování 

Varianta I. 
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Současná vyhláška č. 195/2014 Sb. tuto úpravu neuvádí. Za určitých okolností by tak mohlo 

ze strany regulovaných subjektů docházet ke spekulativnímu chování a záměrnému 

ovlivňování plánovaných vykazovaných hodnot.  

Varianta II. 

Návrh nové vyhlášky zavádí u těch částí korekčních faktorů, kde lze dosáhnout vysoké 

přesnosti (např. zisk, odpisy), mechanismus motivující regulované subjekty k co 

nejpřesnějšímu plánování a vykazování plánovaných hodnot. Tím by mělo být zabráněno 

případnému spekulativnímu chování. Vykázané hodnoty převyšující stanovenou toleranci 

budou sankcionovány prostřednictvím nižšího zisku. 

2.2.6 Mimořádné náklady 

Varianta I. 

Současná vyhláška č. 195/2014 Sb. tuto úpravu neuvádí. Současná právní úprava tedy 

s mimořádnými náklady vůbec nepracuje. Může tedy docházet k situacím, kdy mimořádné 

(jednorázové) náklady tvoří trvalou základnu nákladů nebo naopak k situaci, kdy mimořádně 

účelně vynaložené náklady není možné zohlednit do regulovaných cen. 

Varianta II. 

Návrh nové vyhlášky obsahuje pravidla, která zaručí, že součástí nákladové báze nebudou 

mimořádné náklady, které by mohly tuto základnu nežádoucím způsobem navyšovat. 

Mimořádné náklady budou vykazovány a jejich aplikace případně uznávána pomocí výše 

popsaného faktoru trhu. 

2.2.7 Cena energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění množství energie plynu pro 

pohon kompresních stanic 

Varianta I. 

Současná právní úprava používá k účelům stanovení ceny energie plynu pro krytí ztrát a pro 

ocenění množství energie plynu pro pohon kompresních stanic jako referenční hodnotu cenu 

stanoveného produktu z energetické burzovní platformy EEX - NCG v německém Lipsku. 

Tento postup by bylo možné používat i na dále bez vlivu na regulované ceny. 

Varianta II. 

Nová vyhláška mění způsob stanovení ceny energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění 

množství energie plynu pro pohon kompresních stanic pro provozovatele přepravní soustavy. 

Aby Úřad podpořil trh s plynem v České republice, zavedl pro období po 1. 1. 2016 jako 

referenční cenu hodnotu na vnitrodenním trhu organizovaném operátorem trhu (OTE, a.s.) 

v ČR. Touto změnou nedojde k navýšení regulovaných cen ani k narušení bezpečnosti 

provozu plynárenských soustav, ale očekává se zvýšení likvidity na domácích trzích, což 

povede k rozvoji podnikatelského prostředí. 

2.2.8 Maximální cena dodávky plynu na ztráty a vlastní technologickou spotřebu pro 

provozovatele distribučních soustav 

Varianta I. 
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Úřad při stanovení roční jednotkové maximální ceny dodávky plynu na ztráty a vlastní 

technologickou spotřebu využívá od roku 2013 postup umožněný stávající vyhláškou 

č. 195/2014 Sb., kdy tuto cenu stanovuje na základě ceny obvyklé. Tím je zajištěno 

spravedlivé nastavení tohoto parametru pro všechny dotčené účastníky trhu. Postup je však ve 

vyhlášce uveden pouze rámcově a může docházet k jeho odlišným výkladům. 

Varianta II. 

Návrh nové vyhláška upravuje stanovení roční jednotkové maximální ceny dodávky plynu na 

ztráty a vlastní technologickou spotřebu pro provozovatele distribučních soustav. Pro zvýšení 

právní jistoty regulovaných subjektů byl dřívě používany a osvědčený postup nově popsán 

v návrhu vyhlášky. Tento postup, který před dvěma lety vedl k výraznému snížení nákladů na 

ztráty a vlastní technologickou spotřebu, bude dále udržovat ceny na úrovni odpovídající ceně 

obvyklé v daném sektoru a v období po 1. 1. 2016 proto nebude mít další vliv na růst nebo 

pokles regulovaných cen. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Principy regulace stanovené vyhláškou č. 195/2014 Sb., resp. č. 140/2009 Sb. uplatňované na 

roky 2010-2015 v souladu s energetickým zákonem zajišťovaly stanovení regulovaných cen 

za distribuci a přepravu plynu tak, aby pokrývaly účelně vynaložené náklady na zajištění 

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

zisk. Navrhovaná nová vyhláška obsahuje stejné základní principy aktualizované na současný 

stav v odvětví. Samotné zavedení nové vyhlášky proto nepředstavuje výrazný zásah do výše 

regulovaných cen, pouze zpřesňuje zavedené postupy a popisuje některé nové aspekty, které 

dřívější právní úprava neobsahovala. Zavedení evidenčního sledování zpětného investování 

povolených odpisů do obnovy a rozvoje soustavy povede k lepšímu využívání těchto 

prostředků. Případné neproinvestované odpisy bude možné příslušnému provozovateli odebrat 

a snížit tak výši regulovaných cen. Nově zavedená pravidla budou dále umožňovat průběžné 

financování dlouhodobějších náročných projektů obnovy a rozvoje soustav. Pravidla nové 

vyhlášky podpoří likviditu a další rozvoj trhu s plynem v České republice. Nově navrhovaná 

pravidla umožní zvýšení stability regulovaných cen a omezení jejich meziročních výkyvů. 

Varianta I. 

Při použití varianty I. nelze podle názoru Úřadu identifikovat žádné přínosy. Jedná se 

o pokračování v pravidlech nastavených pro III. regulační období po dobu celého dalšího 

regulačního období. Dopady aplikace postupů metodiky III. regulačního období by 

ovlivňovaly cenotvorbu po dobu následujících tří let, což je z hlediska Úřadu nepřijatelné. 

Varianta II. 

Hlavním přínosem použití varianty II. je aplikace aktualizovaných pravidel regulace 

a zavedení nových postupů, které zvýší jistotu pro všechny účastníky trhu s plynem a Úřadu 

umožní efektivněji ověřovat skutečné využití výnosů stanovených pro jednotlivé regulované 

subjekty. 
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4. Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Energetický regulační úřad upřednostňuje postup podle varianty II., tedy vydání nové 

vyhlášky, která by odpovídajícím způsobem aktualizovala metodiku regulace, čímž bude 

zajištěna ochrana zájmů všech účastníků trhu s plynem. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci regulace je Energetický 

regulační úřad, který současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných činností. 

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

veřejné rozpočty. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

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. 

7. Zdroje dat a konzultace 

Při posouzení dopadů nově navrhovaného rámce regulace v oblasti tvorby regulovaných cen 

za distribuci a přepravu plynu vycházel Úřad z hodnot a ukazatelů vykázaných jednotlivými 

regulovanými subjekty v souladu s vyhláškou č. 59/2012 Sb. o regulačním výkaznictví. Pro 

posouzení dopadů regulace na roky 2016-2018 bylo dále nutné si vyžádat dodatečné 

plánované nebo předpokládané hodnoty parametrů potřebných k posouzení dopadů. 

Předpokládaný vývoj některých parametrů byl také konzultován s externími společnostmi, 

které se zabývají analýzami a poradenstvím v energetice. 

Navrhovaná vyhláška obsahuje pravidla, která byla nejdříve navržena a publikována 

v dokumentu „Zpráva Energetického regulačního úřadu o metodice regulace IV. regulačního 

období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství“. „Metodika“ i návrh vyhlášky byly 

podrobeny veřejnému konzultačnímu procesu, konzultacemi s regulovanými subjekty 

a nezávislými odbornými poradci. Akceptované připomínky a návrhy na úpravy byly 

zapracovány do návrhu vyhlášky předkládané do mezirezortního připomínkového řízení. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

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

Ing. Jakub Schebesta 

Energetický regulační úřad 

Sekce regulace / Odbor plynárenství / Oddělení regulace cen 

tel. 567 120 744 

e-mail: jakub.schebesta@eru.cz 
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Zvláštní část 

V případě ekonomických termínů používaných v návrhu vyhlášky v rámci regulačních vzorců 

se nejedná o účetní kategorie, ale o výpočtové a regulované veličiny, pokud v návrhu 

vyhlášky není uvedeno jinak. 

K § 1 

Ustanovení § 1 obsahuje definice základních pojmů používaných v rámci celé vyhlášky. 

Ostatní pojmy jsou definovány na místě prvního použití. 

K § 2 

V souladu s energetickým zákonem upravujícím regulaci cen v plynárenství je v tomto 

ustanovení uvedena cena za přepravu plynu a distribuci plynu s odkazem na přílohy k této 

vyhlášce, kterými je podrobně stanoveno, jakým způsobem je příslušná cena regulována.  

Toto ustanovení dále rámcově popisuje postup při regulaci cen pro provozovatele lokální 

distribuční soustavy, u kterých je nutné zohlednit jejich odlišné postavení na trhu s plynem. 

 

K § 3 

V případě, že dojde v průběhu regulačního období ke vzniku nového držitele licence nebo 

dojde k přeměně stávajících držitelů licence, je upraven postup pro stanovení regulovaných 

cen. Jednotlivé odstavce upravují postup při různých formách přeměny společností ve smyslu 

zákona č. 125/2008 Sb., jde-li o držitele licence, a to pro případ sloučení, splynutí, převodu 

jmění na společníka a rozdělení společnosti. Dále je legislativně upravena situace, kdy dojde 

k převodu nebo nájmu podniku nebo převodu či nájmu energetického zařízení v průběhu 

kalendářního roku. Pokud by tento postup nebyl nikde upraven, docházelo by k výrazným 

sporům s přechodem a vypořádáním závazků a povinností mezi držiteli licence. 

K § 4 

Přechodná ustanovení upravují použití nové právní úpravy ve vztahu k rušené vyhlášce 

č. 195/2014 Sb. tak, aby nedocházelo ke konfliktu těchto dvou právních norem. Zejména je 

upraveno použití a vyrovnání korekčních faktorů za roky 2014 a 2015, které musí proběhnout 

dle pravidel účinných v době jejich vzniku dle vyhlášky č. 195/2014 Sb. 

K § 5 

Je nutné uvést zrušení stávající právní úpravy. 

K § 6 

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

rok 2016 s ohledem na závazné lhůty, v jakých termínech musí být Úřadem oznamovány 

parametry regulačního vzorce a oznamovány regulované ceny. 
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K příloze č. 1 

Příloha uvádí postup stanovení cen za přepravu plynu. Popisuje a definuje použití 

jednotlivých parametrů regulačního vzorce, na základě kterých jsou stanoveny upravené 

povolené výnosy provozovatele přepravní soustavy. 

K příloze č. 2 

Příloha uvádí způsob stanovení cen za distribuci plynu. Popisuje a definuje použití 

jednotlivých parametrů regulačního vzorce, na základě kterých jsou stanoveny upravené 

povolené výnosy provozovatele distribuční soustavy. 

K příloze č. 3 

Příloha popisuje způsob stanovení korekčních faktorů pro držitele licence na přepravu plynu 

a držitele licence na distribuci plynu, které upravují plánované hodnoty parametrů zahrnuté 

do výpočtu cen na regulovaný rok na jejich skutečné hodnoty, kterých bylo dosaženo. 

K příloze č. 4 

Příloha definuje postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup 

stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení.  
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