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IV. 

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem: 

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 

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

úřadu, pod č. j. 10394-73/2015-ERÚ dne 28. dubna 2015, s termínem dodání stanovisek do 22. května 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následujících 

tabulkách v rozdělení na povinná a nepovinná připomínková místa a zásadní a doporučující připomínky. 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

Povinné   

ČNB 2015/047048/CNB/001 bez připomínek 

MD 120/2015-510-LV/2 bez připomínek 

MF MF-21283/2015/1601-3 připomínky zásadní a doporučující 

MK MK-S 5643/2015 OLP bez připomínek 

MO 1047/2015-1322 bez připomínek 

MPSV 2015/26146-51 bez připomínek 

MMR 16871/2015-31 bez připomínek 

MPO MPO 21465/15/32200/01000 připomínky zásadní 

MSP 451/2015-LO-SP bez připomínek 

MŠMT MSMT - 12233/2015 bez připomínek 

MV MV-67969-5/LG-2015 připomínky doporučující 

MZV 103172/2015-OPL bez připomínek 

MZD 21704/2015 bez připomínek 

MZE 24402/2015-MZE-12153 bez připomínek 

MŽP 30146/ENV/15 připomínky doporučující 

ÚVČR – VÚV 7084/2015-KVÚ bez připomínek 

ÚVČR – KML  bez připomínek 

ÚVČR – RVV 7083/2015-MPR bez připomínek 

ÚVČR – KOM sine-KOM bez připomínek 

HKČR 64/6000/2015 připomínky zásadní a doporučující 

Nepovinné   

SPČR GŘ/45/SHP připomínky doporučující k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech 

pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství – není vypořádáváno v rámci 

MPŘ pro návrh regulační vyhlášky pro sektor plynárenství 
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1. POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA – připomínky zásadní 

Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

MPO 

MPO 

21465/15/32200/01000 

Obecná připomínka 

Předkladatel v odůvodnění uvádí, že u navrhované vyhlášky je nutné zajistit účinnost 

nejpozději k 1. srpnu 2015 (navržená účinnost vyhlášky je k 15. červenci 2015), aby 

bylo možné podle ní postupovat při stanovení regulovaných cen na rok 2016. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že předložená vyhláška obsahově nenavazuje na aktuálně 

probíhající novelizaci energetického zákona a ostatních zákonů (senátní tisk č. 65). 

Vzhledem k pokročilému legislativnímu procesu uvedené novely energetického 

zákona je zřejmé, že předloženou vyhlášku bude nutné v poměrně brzké době 

novelizovat tak, aby obsahově prováděla energetický zákon ve znění připravované 

novely (např. podle nově navrženého § 19a odst. 3 energetického zákona nebude již 

Úřad regulovat cenu za přepravu nebo distribuci plynu, ale cenu služby přepravy plynu 

nebo služby distribuční soustavy). Výše uvedená situace, kdy by bylo nutné 

předloženou vyhlášku v krátké době novelizovat, se může jevit jako nesystémová a 

problematická z hlediska právní jistoty. Doporučujeme předkladateli zvážit možnost 

novelizace stávající vyhlášky č. 195/2014 Sb. tak, aby podle ní mohl Úřad postupovat, 

například co se týká úkonů oznamování hodnot parametrů pro nové regulační období. 

Samostatná nová vyhláška, která by již prováděla energetický zákon ve znění 

připravované novely (s účinností od 1. ledna 2016) na nové regulační období, by 

mohla být vydána v okamžiku vyhlášení, tedy platnosti, novely energetického zákona s 

tím, že by současnou vyhlášku č. 195/2014 Sb. rušila. 

Vysvětleno. 

Výchozí skutečností, která ovlivňuje zvolenou legislativní konstrukci, je fakt, že aby 

mohlo být řádně nastaveno IV. regulační období v energetice, počínající dnem 1. ledna 

2016, musí Energetický regulační úřad již s předstihem splnit své, ve vyhlášce 

vymezené, povinnosti vůči regulovaným subjektům. Faktické požadavky regulace jsou 

takové, že tyto činnosti, zejména oznamování ve vyhlášce stanovených parametrů, 

musí být pro řádné nastavení regulačního rámce splněny už s několikaměsíčním 

předstihem. Z tohoto důvodu je navrhovaná účinnost vyhlášky nastavená již od 15. 

července 2015 – od tohoto data účinnosti bude mít Energetický regulační úřad pro 

svoje úkony oporu v obecně závazném právním předpisu. Tato skutečnost je o to 

důležitější, vezmeme-li v úvahu, že tyto úkony pro nové regulační období vůči 

regulovaným subjektům nemůže Energetický regulační úřad činit podle stávající právní 

úpravy, neboť stávající a navrhované znění vyhlášky se v několika podstatných 

okolnostech odlišuje – navrhovaná vyhláška oproti původní mimo jiné rozšiřuje okruh 

oznamovaných parametrů regulačního vzorce a s tím související způsoby výpočtů 

v přílohách vyhlášky, a to vše v souladu s projednanou a schválenou metodikou pro 

nové regulační období. 

Vzhledem k výše uvedenému je účinnost vyhlášky nastavena od 15. července 2015, 

a vzhledem k tomu, že předpokládaným termínem nabytí novely energetického zákona 

a zákona o podporovaných zdrojích energie je 1. leden 2016, navrhovaná vyhláška 

přímo novelu obou zákonů neprovádí, a ani provádět nemůže. Tato skutečnost vyplývá 

jak z formulace úvodní věty vyhlášky, tak z odůvodnění, kde v části 4. Přezkum 

účinnosti je zdůrazněna nutnost odpovídající reakce na novelu energetického zákona 

a zákona o podporovaných zdrojích energie. Z uvedeného vyplývá, že v připomínce 

vymezené otázky nemůže řešit tento návrh vyhlášky, ale tyto otázky musí být 

zohledněny až v novele následující po vydání této vyhlášky. Jakkoli se zdají tato řešení 

jako komplikovaná, je nutné si uvědomit, že vzhledem k výše uvedeným faktickým 

okolnostem jiným způsobem postupovat nelze. 

K připomínce, zda nesměrovat legislativní konstrukci spíše primárně novelou stávající 

vyhlášky s pozdějším vydáním nové vyhlášky lze uvést, že výše uvedené otázky 

v souvislosti s harmonizací vyhlášky s novelou energetického zákona a zákona 

o podporovaných zdrojích energie tato konstrukce rovněž neřeší, protože se jedná 

pouze o otočení zvoleného postupu. Energetický regulační úřad se rozhodl pro 

navrhovaný postup a vydání nové vyhlášky především proto, že již v minulosti zvolil 

jednotnou metodiku regulace na tzv. regulační období, a že podle stávající platné 

a účinné vyhláška č. 195/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která byla připravena 

pro podmínky odpovídající tehdy aktuální situaci pro regulaci cen v plynárenství, 

regulační období končí dnem 31. prosince 2015. Z důvodu naplnění principu 

legitimních očekávání, který souvisí s principem právní jistoty, je vhodné pro nové 

regulační období, jehož principy a metody vycházejí z nové regulační metodiky, vydat 

novou vyhlášku, která se jasně a deklaratorně vymezuje vůči předchozímu regulačnímu 

období. 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

MPO 

MPO 

21465/15/32200/01000 

Připomínka k § 3 odst. 1 písm. f) a k § 3 odst. 2 písm. f)  

Navrhujeme z § 3 odst. 1 vypustit písm. f) a z § 3 odst. 2 vypustit písm. f) a doplnit 

nový odst. 4: 

(4) Pro držitele licence na přepravu a distribuci plynu jsou pro regulační období shodně 

stanoveny tyto parametry:  

a nové písm. a): 

a) Míra výnosnosti regulační báze aktiv je stanovena metodou vážených průměrných 

nákladů na kapitál a její nominální hodnota před zdaněním je pro držitele licence na 

přepravu a distribuci plynu 7,94 %. Míra výnosnosti regulační báze aktiv je po dobu 

regulačního období neměnná s výjimkou případů, kdy dojde ke změně sazby daně z 

příjmu právnických osob.  V případě změny sazby daně z příjmu právnických osob, 

bude nová míra výnosnosti regulační báze aktiv oznámena spolu s parametry dle § 4 

odst. 1 v případě přepravy plynu a dle § 4 odst. 2 v případě distribuce plynu. 

Vysvětleno. 

Regulovaným subjektům bude hodnota míry výnosnosti regulační báze aktiv oznámena 

dle § 3. 

ERÚ je přesvědčen, že oznamované parametry, ať už na regulační období, nebo na 

regulovaný rok, by neměly být uvedeny v regulační vyhlášce. Tyto parametry jsou 

oznamovány právě z důvodu, že nejsou obsaženy ve vyhlášce. V případě, že by bylo 

nutné reagovat na aktuální situaci na trhu s plynem změnou některého z parametrů, 

který by byl uveden ve vyhlášce jako konkrétní definovaná hodnota, bylo by nutné 

novelizovat regulační vyhlášku. Z důvodu poměrně dlouhého legislativního procesu by 

však mohlo vznikat riziko, že nutná změna parametru by neproběhla včas, čímž by 

mohlo docházet k poškozování regulovaných subjektů nebo zákazníků. Není možné 

akceptovat návrh, který by mohl přinést ztížení realizace primární kompetence 

Energetického regulačního úřadu. K dopřesnění obecného popisu postupu uvedeného 

ve vyhlášce slouží „Metodika regulace“. 

Úřadem prosazované řešení nezasahuje nepřiměřeně do práv a oprávněných zájmů 

regulovaných subjektů. 

MPO 

MPO 

21465/15/32200/01000 

Připomínka k § 3 odst. 1 písm. c) a k § 3 odst. 2 písm. c) 

Navrhujeme z § 3 odst. 1 vypustit písm. c) a z § 3 odst. 2 vypustit písm. c) a doplnit do 

nového odst. 4 nové písm. b), které bude znít:  

b) Roční hodnota faktoru efektivity je 1,01 % a je po dobu regulačního období 

neměnná. 

Vysvětleno. 

Regulovaným subjektům bude roční hodnota faktoru efektivity oznámena dle § 3. 

ERÚ je přesvědčen, že oznamované parametry, ať už na regulační období, nebo na 

regulovaný rok, by neměly být uvedeny v regulační vyhlášce. Tyto parametry jsou 

oznamovány právě z důvodu, že nejsou obsaženy ve vyhlášce. V případě, že by bylo 

nutné reagovat na aktuální situaci na trhu s plynem změnou některého z parametrů, 

který by byl uveden ve vyhlášce jako konkrétní definovaná hodnota, bylo by nutné 

novelizovat regulační vyhlášku. Z důvodu poměrně dlouhého legislativního procesu by 

však mohlo vznikat riziko, že nutná změna parametru by neproběhla včas, čímž by 

mohlo docházet k poškozování regulovaných subjektů nebo zákazníků. Není možné 

akceptovat návrh, který by mohl přinést ztížení realizace primární kompetence 

Energetického regulačního úřadu. K dopřesnění obecného popisu postupu uvedeného 

ve vyhlášce slouží „Metodika regulace“. 

Úřadem prosazované řešení nezasahuje nepřiměřeně do práv a oprávněných zájmů 

regulovaných subjektů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHLH5R)



4 

Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

MPO 

MPO 

21465/15/32200/01000 

Připomínka k příloze č. 3 

Navrhujeme v příloze číslo 3 návrhu vyhlášky (Postup stanovení korekčních faktorů), 

v části B) Korekční faktory pro provozovatele distribuční soustavy, v bodě (6) 

Korekční faktor pro činnost distribuce plynu KFdpi, upravit definici parametru CTdpi-2 

následovně: 

CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za činnost distribuce plynu včetně výnosů 

za přepravu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za služby operátora trhu 

vykázané podle vyhlášky o regulačním výkaznictví a bez hodnoty části distribučních 

výnosů od konečných zákazníků, která je určena k úhradě Úřadem schválených 

nákladů provozovatele distribuční soustavy, vynaložených na aktivaci nevyužívaných 

přípojek u těchto zákazníků. 

Neakceptováno. 

S ohledem na probíhající jednání a nedokončené analýzy nemůže ERÚ postupovat 

jinak, než připomínku resp. návrh zamítnout. Zároveň však ERÚ předesílá, že se 

předloženým návrhem bude i nadále zabývat a pokud budou prokázány přínosy tohoto 

řešení, navrhne ERÚ novelizaci vyhlášky. 

ERÚ by rád ohledně hledání řešení této problematiky vedl diskuzi se všemi 

zainteresovanými účastníky. Je však nutné, aby měl Úřad jistotu, že realizované řešení 

nezpůsobí nárůst regulovaných cen, nepovede ke křížovým dotacím, byť jen dočasným 

a bude v souladu se zmocněními ERÚ stanovenými Energetickým zákonem. V případě, 

že by Úřad činil kroky, ke kterým není legitimně zmocněn, mohl by zainteresované 

regulované subjekty uvést do právní nejistoty tím, že by takové konání mohlo být 

v budoucnu zpochybněno. 

V současné době nemá ERÚ jistotu, že navrhovaná úprava je proveditelná. ERÚ se 

bude předloženým návrhem i nadále zabývat a komunikovat v dané záležitosti 

s dotčenými orgány státní správy a profesními svazy s cílem nalezení takového řešení, 

které by v případě prokázání jeho legitimity mohlo být uplatněno v budoucí úpravě 

pravidel regulace cen v plynárenství. 

MF 

MF-21283/2015/1601-3 
K příloze č. 1 a příloze č. 2 

Podle našeho názoru se v přílohách č. 1 a č. 2 v částech popisujících plánovanou roční 

změnu hodnoty regulační báze aktiv ∆RABppt a ∆RABdpt je potřeba pro první rok 

regulačního období uvést u parametrů koeficient přecenění regulační báze aktiv kppplt a 

kdpplt odlišný postup zohledňující možnou změnu výchozí hodnoty regulační báze 

aktiv. V případě, že příslušný provozovatel prokáže nutnost změny výchozí hodnoty 

regulační báze aktiv, bylo by vhodné tuto skutečnost zohlednit i při stanovení 

koeficientu přecenění regulační báze aktiv. 

Akceptováno. 

MF 

MF-21283/2015/1601-3 
K příloze č. 2 

U výpočtu parametru NCPdpi je činitel „N“ vysvětlen jako náklady včetně přiměřené 

marže. Zjevně nesprávné použití interpunkčního znaménka však připouští různý 

výklad, buď že 2 EUR/MWh jsou celkovými náklady na pořízení a dopravu včetně 

marže nebo že 2 EUR/MWh mají představovat pouze marži. Pokud by se jednalo 

o stanovení této částky jako marže, pak je slovo „přiměřené“ nadbytečné, protože se 

jedná o stanovení paušálu na jednotku množství. Vzhledem k různým aplikacím pojmů 

marže (výnos z prodeje, nikoliv zisk) by bylo vhodné použít jiný pojem v závislosti na 

vyjasnění výše uvedené nejednoznačnosti. 

Akceptováno s úpravou. 

Znění příslušné pasáže vyhlášky bude následujícím způsobem upraveno: 

„N [EUR/MWh] jsou náklady zahrnující pořízení a dopravu plynu do České republiky 

a přiměřenou marži. Tyto náklady jsou stanovené ve výši 2 EUR/MWh,“ 
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Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

HKČR 

64/6000/2015 
Připomínka k § 3 

Požadujeme § 3 upravit následovně: 

„(1) Pro regulační období jsou provozovateli přepravní soustavy a provozovateli 

distribuční soustavy stanoveny hodnoty parametrů regulačního vzorce v tomto 

rozsahu:  

a) roční hodnota faktoru efektivity ve výši 1,01010 %,  

b) váha indexu cen podnikatelských služeb ve výši 70 %,  

c) váha indexu spotřebitelských cen ve výši 30 %,  

d) hodnota míry výnosnosti regulační báze aktiv ve výši 7,94 %.  

(1) (2) Pro regulační období Úřad provozovateli přepravní soustavy oznámí hodnoty 

parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu: 

a) výchozí hodnotu povolených nákladů, 

b) výchozí hodnotu regulační báze aktiv, 

c) roční hodnotu faktoru efektivity, 

d) váhu indexu cen podnikatelských služeb, 

e) váhu indexu spotřebitelských cen a 

f) hodnotu míry výnosnosti regulační báze aktiv. 

(2) (3) Pro regulační období Úřad provozovateli distribuční soustavy oznámí hodnoty 

parametrů regulačního vzorce v tomto rozsahu: 

a) výchozí hodnotu povolených nákladů, 

b) výchozí hodnotu regulační báze aktiv, 

c) roční hodnotu faktoru efektivity, 

d) váhu indexu cen podnikatelských služeb, 

e) váhu indexu spotřebitelských cen, 

f) hodnotu míry výnosnosti regulační báze aktiv a 

g)c) povolené množství plynu na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu. 

(3) (4) Změny hodnot parametrů regulačního vzorce podle odstavce 1 a 2 a 3 jsou 

v průběhu regulačního období možné jen v případech […]“ 

Neakceptováno. 

Regulovaným subjektům budou parametry regulačního vzorce oznámeny dle původně 

navrhovaného znění § 3. 

ERÚ je přesvědčen, že oznamované parametry, ať už na regulační období, nebo na 

regulovaný rok, by neměly být uvedeny v regulační vyhlášce. Tyto parametry jsou 

oznamovány právě z důvodu, že nejsou obsaženy ve vyhlášce. V případě, že by bylo 

nutné reagovat na aktuální situaci na trhu s plynem změnou některého z parametrů, 

který by byl uveden ve vyhlášce jako konkrétní definovaná hodnota, bylo by nutné 

novelizovat regulační vyhlášku. Z důvodu poměrně dlouhého legislativního procesu by 

však mohlo vznikat riziko, že nutná změna parametru by neproběhla včas, čímž by 

mohlo docházet k poškozování regulovaných subjektů nebo zákazníků. Není možné 

akceptovat návrh, který by mohl přinést ztížení realizace primární kompetence 

Energetického regulačního úřadu. K dopřesnění obecného popisu postupu uvedeného 

ve vyhlášce slouží „Metodika regulace“. 

Úřadem prosazované řešení nezasahuje nepřiměřeně do práv a oprávněných zájmů 

regulovaných subjektů. 

HKČR 

64/6000/2015 
Připomínka k § 7 odst. 2) 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„Po uplynutí rozhodného období Úřad vyhodnotí stav fondu obnovy a rozvoje 

a zohlední projedná jeho výsledný stav s provozovatelem přepravní nebo distribuční 

soustavy a dohodne se s ním na dalším postupu při realizaci investic do obnovy a 

rozvoje přepravní nebo distribuční soustavy při nastavení způsobu regulace cen a 

postupech pro regulaci cen v následujícím regulačním období.“ 

Neakceptováno. 

Pro vyhodnocení stavu fondu obnovy a rozvoje bylo na základě připomínek dříve 

vznesených regulovanými subjekty zvoleno patnáctileté období. Referenční období 

nastavené v tomto rozpětí je dle ERÚ dostatečně reprezentativní, zachycuje 

dlouhodobější chování regulovaných subjektů a zohledňuje fázi investičního cyklu 

regulovaných subjektů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Úřad bude provádět každoroční vyhodnocování stavu 

tohoto fondu, jsou a nadále budou regulované subjekty pravidelně informovány a 

budou si vědomi stavu fondu obnovy a rozvoje. Aplikační pravidla jsou jasná 

a srozumitelná a není zřejmé, co by měl Úřad projednávat. Pokud bude PPS resp. PDS 

mít výhrady ke stavu fondu, bude moci tyto výhrady uplatnit při každoročním 

odsouhlasování stavu fondu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHLH5R)



6 

Připomínkové místo 

číslo jednací 
Připomínka Vypořádání 

HKČR 

64/6000/2015 
Připomínka k Příloze č. 2 

Požadujeme v předloženém materiálu doplnit a uvést rozpad upravených povolených 

výnosů do cen za distribuci plynu. Tento rozpad je uveden jak u přepravy plynu, tak 

např. u distribuce elektřiny. 

Neakceptováno. 

ERÚ je přesvědčen, že povinnost stanovit ceny tak, aby pokrývaly účelně vynaložené 

náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované 

činnosti je splněna stanovením upravených povolených výnosů pomocí regulačního 

vzorce uvedeného v regulační vyhlášce. Struktura regulovaných cen za distribuci plynu 

je tvořena tak, aby nediskriminačním přístupem zajistila, že každý účastník trhu 

s plynem hradí skutečně ty náklady, které jeho požadavky na odběr vyvolávají. 
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2. POVINNÁ PŘIPOMÍNKOVÁ MÍSTA – připomínky doporučující 

Připomínkové místo 

číslo jednací Připomínka Vypořádání 

MF 

MF-21283/2015/1601-3 
K § 6 

V odstavci 1 je nutno opravit uvedení odkazu na poznámku č. 1. 

Akceptováno. 

MF 

MF-21283/2015/1601-3 
K § 9 

Navrhuje se zrušení pouze jedné vyhlášky, je nutno text upravit na „Vyhláška…se 

zrušuje.“ v souladu s čl. 52 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

MV 

MV-67969-5/LG-2015 
K § 7 odst. 1 

Navrhovaná vyhláška by měla mimo jiné zavést právní úpravu fondu obnovy a 

rozvoje, která dosud v českém právním řádu není obsažena. Proto navržené řešení, kdy 

začátek rozhodného období je stanoven zpětně již k 1. lednu 2010, považujeme za 

nestandardní a problematické. Odůvodnění tohoto návrhu přitom nastavení 

rozhodného období nevysvětluje, pouze zmiňuje, že navazuje na mechanismus 

zavedený na základě deklarace Energetického regulačního úřadu z roku 2009. Pokud 

tedy navrhovaná evidence má navazovat na již fakticky existující systém, byť dosud 

právně nezakotvený, je třeba zohlednění evidence vedené před nabytím účinnosti 

vyhlášky řešit pomocí vhodně konstruovaných přechodných ustanovení, nikoli právní 

úpravou v podstatě retroaktivního charakteru. 

Neakceptováno. 

Ustanovení § 7 odst. 1, stejně jako celá regulační vyhláška, 

nestanovuje povinnosti držitelům licence, ale Energetickému 

regulačnímu úřadu. Proto tato právní úprava nemůže být 

retroaktivního charakteru. Hodnoty sledované v rámci rozhodného 

období (rozdíl mezi skutečnými odpisy uznanými v regulaci 

a skutečnými aktivovanými investicemi) jsou Úřadu již nyní známy 

z jeho regulační činnosti ve III. regulačním období. Vyhláška tedy 

nemůže působit retroaktivně ani vůči Úřadu. Ustanovení deklaruje 

principy pro nastavení způsobu regulace cen a postupech pro 

regulaci cen na úrovni obecně závazného právního předpisu, aby 

tak byla dána právní jistota pro výkon licencované činnosti 

příslušných držitelů licence, a tyto subjekty mohly legitimně 

očekávat způsob a metodu nastavení regulace pro regulační období 

nastávající po skončení rozhodného období. 

MV 

MV-67969-5/LG-2015 
K § 6 odst. 2 

Upozorňujeme na nesprávný formát odkazu na poznámku pod čarou. 

Akceptováno. 

MV 

MV-67969-5/LG-2015 
Ke kapitole 1.5 Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace 

Doporučujeme přepracovat větu čtvrtou posledního odstavce, v níž zjevně chybí 

některá slova či pasáže. 

Akceptováno. 

MV 

MV-67969-5/LG-2015 
Ke kapitole 2.2.3 Závěrečné zprávy o hodnocení dopadů regulace 

V popisu varianty I. doporučujeme v první větě za slovo „regulační“ doplnit slovo 

„období“. 

Akceptováno. 

MŽP 

30146/ENV/15 
K úvodní větě 

Doporučujeme na konci úvodní věty doplnit výčet předpisů, kterými došlo ke změnám 

ustanovení, jehož provedení je vyhláškou prováděno (např. ve znění zákona 

č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., atd.). 

Neakceptováno. 

Úvodní věta je v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády. 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) bylo 

změněno pouze jednou, a to zákonem č. 158/2009 Sb. 

MŽP 

30146/ENV/15 
Ke zvláštní části 

Ve zvláštní části doporučujeme nahradit slovní spojení „v tomto §“ spojením „v tomto 

ustanovení“, a to s ohledem na obvyklé pojmosloví v návrzích právních předpisů. 

Akceptováno. 
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Připomínkové místo 

číslo jednací Připomínka Vypořádání 

MŽP 

30146/ENV/15 
K příloze č. 3 

V příloze číslo 3 návrhu vyhlášky (Postup stanovení korekčních faktorů), v části B) 

Korekční faktory pro provozovatele distribuční soustavy, v bodě (6) Korekční faktor 

pro činnost distribuce plynu KFdpi, žádáme upravit definici parametru CTdpi-2 

následovně: 

"CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za činnost distribuce plynu včetně výnosů 

za přepravu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za služby operátora trhu 

vykázané podle vyhlášky o regulačním výkaznictví a bez hodnoty části distribučních 

výnosů od konečných zákazníků, která je určena k úhradě Úřadem schválených 

nákladů provozovatele distribuční soustavy, vynaložených na aktivaci nevyužívaných 

přípojek u těchto zákazníků." 

Na vhodné místo textu doporučujeme připojit vymezení nevyužívaných přípojek, 

například v tomto znění: nevyužívaná plynovodní přípojka je přípojka zhotovená před 

rokem 2015, u které doposud nedošlo k připojení odběrného plynového zařízení a 

zahájení distribuce a dodávky plynu. 

Neakceptováno. 

S ohledem na probíhající jednání a nedokončené analýzy nemůže 

ERÚ postupovat jinak, než připomínku resp. návrh zamítnout. 

Zároveň však ERÚ předesílá, že se předloženým návrhem bude 

i nadále zabývat a pokud budou prokázány přínosy tohoto řešení, 

navrhne ERÚ novelizaci vyhlášky. 

ERÚ by rád ohledně hledání řešení této problematiky vedl diskuzi 

se všemi zainteresovanými účastníky. Je však nutné, aby měl Úřad 

jistotu, že realizované řešení nezpůsobí nárůst regulovaných cen, 

nepovede ke křížovým dotacím, byť jen dočasným a bude 

v souladu se zmocněními ERÚ stanovenými Energetickým 

zákonem. V případě, že by Úřad činil kroky, ke kterým není 

legitimně zmocněn, mohl by zainteresované regulované subjekty 

uvést do právní nejistoty tím, že by takové konání mohlo být 

v budoucnu zpochybněno. 

HKČR 

64/6000/2015 
Připomínka k Příloze č. 3 

Požadujeme v příloze číslo 3 návrhu vyhlášky (Postup stanovení korekčních faktorů), 

v části B) Korekční faktory pro provozovatele distribuční soustavy, v bodě (6) 

Korekční faktor pro činnost distribuce plynu KFdpi, upravit definici parametru CTdpi-2 

následovně: 

„CTdpi-2 [Kč] jsou celkové dosažené výnosy za činnost distribuce plynu včetně výnosů 

za přepravu do domácího bodu za rok i-2 bez hodnoty výnosů za služby operátora trhu 

vykázané podle vyhlášky o regulačním výkaznictví4 a bez hodnoty části distribučních 

výnosů od konečných zákazníků, která je určena k úhradě Úřadem schválených 

nákladů provozovatele distribuční soustavy, vynaložených na aktivaci plynovodních 

přípojek zhotovených před rokem 2015, u kterých doposud nedošlo k připojení 

odběrného plynového zařízení a zahájení distribuce a dodávky plynu u těchto 

zákazníků.“ 

Neakceptováno. 

S ohledem na probíhající jednání a nedokončené analýzy nemůže 

ERÚ postupovat jinak, než připomínku resp. návrh zamítnout. 

Zároveň však ERÚ předesílá, že se předloženým návrhem bude 

i nadále zabývat a pokud budou prokázány přínosy tohoto řešení, 

navrhne ERÚ novelizaci vyhlášky. 

ERÚ by rád ohledně hledání řešení této problematiky vedl diskuzi 

se všemi zainteresovanými účastníky. Je však nutné, aby měl Úřad 

jistotu, že realizované řešení nezpůsobí nárůst regulovaných cen, 

nepovede ke křížovým dotacím, byť jen dočasným a bude 

v souladu se zmocněními ERÚ stanovenými Energetickým 

zákonem. V případě, že by Úřad činil kroky, ke kterým není 

legitimně zmocněn, mohl by zainteresované regulované subjekty 

uvést do právní nejistoty tím, že by takové konání mohlo být 

v budoucnu zpochybněno. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 12. června 2015 

Vypracoval: Ing. Jakub Schebesta       Podpis: …………………………… 
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