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III. 

Odůvodnění 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění 

výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav 

v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro 

sestavování výkazů (statistická vyhláška) 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Energetický regulační úřad (dále též jen „Úřad“) na základě zmocnění podle § 98a 

odst. 2 písm. m) 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 zákona 

č. 131/2015 Sb., vydal vyhlášku č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných 

pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu 

a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) ze dne 6. prosince 2016. Statistická 

vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu 

soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování 

výkazů. Povinnost zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávy o provozu soustav v energetických 

odvětvích stanoví Úřadu § 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona. 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Ust. § 17 odst. 7 písm. m) energetického zákona stanoví nově od roku 2017 povinnost Úřadu 

zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávy o provozu tepelných soustav ČR. Pro vydávání ročních 

a čtvrtletních zpráv o provozu tepelných soustav ČR jako zdroj údajů vydal Úřad statistickou 

vyhláškou rozsah údajů mj. pro výrobce tepelné energie. Po zpracování údajů výrobců tepelné 

energie a vyhodnocení prvního roku sledování provozu tepelných soustav je možno zahájit 

sledování údajů navazujících na výrobu, a to o rozvodech tepelné energie. To umožní 

v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu tepelných soustav prezentovat úplné údaje 

o tepelných soustavách ČR – od výroby tepelné energie až po dodání konečnému odběrateli. 

Zároveň budou tyto údaje zdrojem pro další státní instituce, zejména Český statistický úřad 

a Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro Eurostat (Nařízení evropského Parlamentu a Rady 

(ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009). Následně již nebude Ministerstvo průmyslu 

a obchodu vyžadovat údaje o tepelných soustavách od výrobců a provozovatelů tepelné 

energie a bude je přebírat od Energetického úřadu. Cílem je snížení administrativní zátěže 

respondentů i státní správy.  

Změnou proti současnému stavu je zahrnutí údajů o rozvodech tepelné energie od držitelů 

licence na provozování rozvodu tepelné energie do rozsahu vykazovaných údajů pro účely 

vydávání zpráv o tepelných soustavách ČR. Pro vykazování údajů o rozvodu tepelné energie 

není navržen zcela nový výkaz, ale je využit již stávající výkaz pro držitele licence na výrobu 

tepelné energie, což umožní minimalizovat administrativní zátěž subjektům, které mají obě 
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předmětné licence (na výrobu i rozvod), jelikož pro tyto subjekty bude postačovat zaslání 

jednoho druhu výkazu. 

Dále úprava obsahuje doplnění výkazu držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy) 

o rozdělení položky „Množství plynu pro dodávky zákazníkům připojených přímo na 

přepravní soustavu“ na jednotlivé zákazníky. Úprava je vyvolána především dodávkou plynu 

do elektrárny Počerady 2 a dalšími dodávkami plynu, které vstupují do lokálních distribučních 

soustav nebo zásobníků plynu. Tyto dodávky pak ve statistice v souhrnném údaji zkreslují 

celkovou spotřebu v dotčených krajích a je nezbytné je prezentovat i odděleně od ostatních 

dodávek. Tyto jednotlivé údaje se využívají v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu 

plynárenské soustavy a jako zdroj pro další státní instituce, zejména Český statistický úřad a 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro Eurostat. 

Doplnění výkazu pro držitele licence na distribuci plynu o kategorie odběratelů včetně CNG 

stanic (stlačený zemní plyn) je vyvoláno nárůstem počtu těchto stanic, který již není 

zanedbatelný a je vyžadováno jejich začleněné i oddělené sledování. Tyto údaje se využívají 

v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu plynárenské soustavy a jako zdroj pro další státní 

instituce, zejména Český statistický úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu a pro Eurostat.  

 

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

vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. m) 

energetického zákona, podle kterého Úřad stanoví vyhláškou náležitosti a členění výkazů 

nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně 

termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů. Uvedené zmocnění provádí § 11 odst. 

1 písm. n) energetického zákona, které ukládá držitelům licence za povinnost předkládat 

Úřadu podklady nezbytné pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav 

v energetických odvětvích.  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s § 17 odst. 

7 písm. m), který ukládá povinnost Úřadu zveřejňovat roční a čtvrtletní zprávu o provozu 

soustav v energetických odvětvích. 

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 

Úřadu, ve smyslu zavádění nových systémů pro sběr a vyhodnocování dat. V souvislosti 

s rozšířením vykazovací povinnosti o provozovatele rozvodu tepelné energie, kdy se jedná 

o cca 100 nových čtvrtletních výkazů, nebude navýšen počet zaměstnanců Úřadu. 

V důsledku navrhované právní úpravy se nepředpokládá negativní dopad do ostatních 

veřejných rozpočtů územních samosprávních celků. Naopak řada územních samosprávních 
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celků využívá publikovaná data Úřadu pro vytváření územních energetických koncepcí, které 

tvoří základ Státní energetické koncepce. 

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

Oproti současnému stavu bude nově zavedena vykazovací povinnost pouze pro držitele 

licence na provozování rozvodu tepelné energie. Nyní tyto údaje sleduje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, které zruší sběr dat od provozovatelů rozvodů tepelné energie a bude 

údaje přebírat od Úřadu. Předpokládá se tímto snížení administrativní zátěže vykazujících 

subjektů i státní správy. 

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

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

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

dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

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

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

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace  

Navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není v rozporu se zásadou zákazu 

diskriminace.  

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou vyhlášku relevantní.  

 

Zhodnocení korupčních rizik 

Jedná se o prováděcí právní předpis, který na základě zákonného zmocnění blíže určuje 

vykazovací povinnosti jednotlivých subjektů. Nedochází k neúměrnému rozšiřování 

kompetencí Úřadu. S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena korupční rizika. 

 

 

Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 

Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů 
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V § 2 odstavci 1, který stanovuje okruh držitelů licencí, kteří sestavují výkazy nezbytné pro 

zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, se doplňuje držitel licence na 

rozvod tepelné energie. 

K čl. I bodu 2 

Členění, náležitosti a rozsah výkazů 

V § 3 odstavci 2 písmeno i), který stanovuje okruh držitelů licencí, kteří sestavují výkazy 

nezbytné pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, se doplňuje 

držitel licence na rozvod tepelné energie. 

K čl. I bodu 3 

Příloha č. 1 Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání 

V bodu 8, který pro držitele licence na výrobu tepelné energie specifikuje druh výkazu ERÚ-

T1, se do názvu výkazu doplňuje k výrobě tepelné energie i rozvod tepelné energie. 

K čl. I bodu 4 

Příloha č. 1 Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání 

V bodu 9 se doplňuje druh licence pro rozvod tepelné energie a specifikuje pro jeho držitele 

výkaz ERÚ-T1, který držitel licence sestavuje. 

K čl. I bodu 5 

Příloha č. 8 Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)  

Specifikace vykazování položky Množství plynu pro dodávky zákazníkům připojených přímo 

na přepravní soustavu.  

K čl. I bodu 6 

Příloha č. 10 Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)  

Doplňuje se ukazatel Celkové množství distribuovaného plynu všem zákazníkům 

v distribuční soustavě včetně CNG stanic podle kategorií odběratelů.   

K čl. I bodu 7 

Příloha č. 15 Čtvrtletní výkaz o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění  

V názvu výkazu se doplňuje držitel licence na rozvod tepelné energie.  

K čl. II 

Navrhovaná účinnost vyhlášky je dnem 1. ledna 2019. Tento termín umožní dotčeným 

subjektům přípravu na předmětné úpravy. 
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