
1 
 

 

                       IV.  

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:         č. j. 02956-4/2018-ERÚ 

Návrh vyhlášky, 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). 

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

Vladimíra Outraty, dne 12. dubna 2018 pod č. j. 02956-3/2018-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 4. května 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je 

uvedeno v následující tabulce: 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

ÚV-KOM 12600/2018 - KOM Bez připomínek 

ÚV-RVV  - Bez připomínek 

ÚV-VÚV - Bez připomínek 

MZD - Bez připomínek 

MZV - Bez připomínek 

MPSV - Bez připomínek 

MO - Bez připomínek 

MŽP - Připomínka doporučující 

MMR 200198/2018-31 Připomínky doporučující 

MŠMT - Bez připomínek 

MK - Bez připomínek 

MD - Bez připomínek 

MF MF-10294/2018/1903-4 Připomínky doporučující 

MPO - Bez připomínek 

MV - Bez připomínek 

HK 54/6000/2018 Připomínky doporučující 

SPČR GŘ/29/SHP/2018 Připomínky doporučující 

MSP - Bez připomínek 

MZE - Bez připomínek 
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Resort Připomínky Vypořádání 

MF Doporučující připomínky 

 
1. 

K odůvodnění 

První věta v prvním odstavci na str. 2 zní nesouvisle. Doporučujeme ji přeformulovat. 

Akceptováno 

Upravena formulace. 

 

2. 

K odůvodnění 

Na str. 3 se uvádí „Oproti současnému stavu bude nově zavedena upravena vykazovací povinnost…“. 

Doporučujeme text upravit tak, aby bylo zcela jasné, zda bude vykazovací povinnost nově zavedena nebo 

pouze upravena. 

Akceptováno 

Upravena formulace. 

 
3. 

K nadpisu vyhlášky 

Vložit čárku před slova „o náležitostech“. 

Akceptováno 

 

 

4. 

K uvozující větě 

Legislativní zkratku „(dále jen „Úřad“)“ pro nadbytečnost vypustit. 

Neakceptováno 

Legislativní zkratka je použita dále 

v bodu 4 návrhu vyhlášky. 

 
5. 

K bodu 1. a 2. 

Text nového písmene uvést na samostatném řádku. 

Akceptováno 

 

 
6. 

K bodu 3. 

Uvozující větu vyjádřit takto: „V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní:“. 

Akceptováno 

 

 

7. 

K bodu 4. 

Na konci vkládaného bodu (tj. za tabulku) je třeba doplnit uvozovky. 

Současně je třeba přečíslovat stávající bod 9 přílohy č. 1. 

Akceptováno 

V návrhu vyhlášky uvozovky za 

tabulkou i přečíslovaný bod 9 přílohy 

č. 1 jsou. 

MMR Doporučující připomínky  

 

1. 

K názvu vyhlášky 

Nadpis vyhlášky doporučujeme uvést do souladu s čl. 33 Legislativních pravidel vlády tak, že bude 

doplněn o čárku za zkratkou „Sb.“. Název vyhlášky na obálce, v nadpise a v odůvodnění neodpovídá názvu 

vyhlášky, který je uveden v úvodní větě čl. I. Doporučujeme, aby předkladatel materiál v tomto směru 

vnitřně sjednotil. 

Akceptováno 

 

 
2. 

K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn 

Doporučujeme předkladateli, aby ověřil, zda jsou k materiálu doloženy odpovídající přílohy. Vzhledem k 

Akceptováno 

Přílohy k novele jsou doloženy. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

tomu, že v Příloze č. 15 došlo k doplnění textu v názvu výkazu, doporučujeme doplnit platné znění Přílohy 

č. 15 s vyznačením navrhovaných změn. 

MŽP Doporučující připomínky  

 

1. 

K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn 

V nadpisu vyhlášky doporučujeme doplnit čárku za slova „kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb.“ a tuto 

úpravu provést napříč celým předkládaným materiálem všude, kde čárka v názvu vyhlášky chybí. 

Akceptováno 

 

HK a SPČR Doporučující připomínky  

 

1. 

K novelizačnímu bodu č. 2, § 3 odst. 2 písm. i) 

Navrhujeme novelizační bod č. 2 uvést v následujícím znění: 

„2. V § 3 odst. 2 písm. i) se za slovo „energie“ vkládají slova „nebo rozvod tepelné energie“. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že na držitele licencí na výrobu tepelné energie i na rozvod tepelné energie se vztahuje 

příloha č. 15 vyhlášky, považujeme za nadbytečné uvádět odkaz na tuto přílohu ve dvou samostatných 

písmenech dotčeného ustanovení. 

Neakceptováno 

Struktura přílohy č. 1 vyhlášky 

vychází z požadavku jednoduchého a 

jednoznačného přehledu pro držitele 

licence, kteří mohou mít jen jednu 

nebo různé kombinace licencí. Proto 

je koncipována tak, že každý bod 

obsahuje přehled výkazů a lhůt pro 

jejich odevzdání pro jednu konkrétní 

licenci. Navržená úprava by tuto 

strukturu přílohy narušila.   

 

2. 

K novelizačnímu bodu č. 3 

V novelizačním bodu č. 3 doporučujeme slova „licence na výrobu a rozvod tepelné energie“ nahradit slovy 

„licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie“. 

 

Akceptováno 

 

3. 

K novelizačnímu bodu č. 4 

V novelizačním bodu č. 4 v kolonce Název výkazu doporučujeme slova „licence na výrobu a rozvod 

tepelné energie“ nahradit slovy „licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné 

energie“. 

 

Akceptováno 

 

4. 

Připomínka k novelizačnímu bodu č. 7 

V novelizačním bodu č. 7 doporučujeme slova „licence na výrobu a rozvod tepelné energie“ nahradit slovy 

„licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie“. 

 

Odůvodnění k připomínkám č. 2, 3 a4 : 

Tyto připomínky mají za cíl uvedení v soulad statistické vyhlášky a energetického zákona. Navržený text 

Akceptováno 
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Resort Připomínky Vypořádání 

vyvolává dojem, že existuje jednotná licence na výrobu a rozvod tepelné energie, skutečnost je však 

taková, že tu jsou dvě odlišné licence, jedna na výrobu tepelné energie, druhá na rozvod tepelné energie. 
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