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III. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., 
o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 

1. Obecná část 

1.1. Zhodnocení platného právního stavu 
Na základě § 98a odst. 2 písm. e) 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 (dále jen „energetický zákon“), vydal Energetický 
regulační úřad v roce 2015 vyhlášku č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, která byla 
v roce 2017 novelizována (vyhláška č. 50/2017 Sb.). Vyhláška upravuje náležitosti a členění 
regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla 
pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání a je tak prováděcím 
předpisem pro § 20 energetického zákona. Z údajů zasílaných regulovanými subjekty podle 
této vyhlášky poté vychází Energetický regulační úřad při regulaci ceny související služby 
v elektroenergetice a ceny související služby v plynárenství, ceny za činnost povinně 
vykupujícího, cen spojených se zárukami původu, věcném usměrňování ceny tepelné energie 
a zveřejnění přehledů o cenách tepelné energie podle § 17 odst. 7 písm. n) energetického 
zákona. 

S ohledem na vývoj na energetických trzích, na změny v evropské legislativě a na navazující 
změny v potřebách regulátora k zasílání údajů pro účely regulace, je potřebné aktualizovat 
regulační výkazy a vyhlášku o regulačním výkaznictví novelizovat. 

1.2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Od poslední novely vyhlášky o regulačním výkaznictví, která je účinná ode dne 1. března 
2017, nabylo účinnosti několik nařízení Evropské komise, na jejichž základě došlo ke 
změnám ve fungování trhu s elektřinou a plynem. V oblasti elektroenergetiky i plynárenství 
se jedná o nařízení Komise (EU) 2017/1986 ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, které upravuje mimo jiné 
oblast leasingu. V oblasti elektroenergetiky je to pak zejména nařízení Komise (EU) 
2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz 
elektroenergetických přenosových soustav, který mimo jiné upravuje problematiku 
podpůrných služeb v elektroenergetice, v oblasti plynárenství jsou to především nařízení 
Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě 
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn nebo nařízení Komise (EU) 
2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování 
kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení EU 
č. 984/2013. Dále došlo k zohlednění změn trhu vyplývajících z nařízení Komise (EU) 
č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu 
v přepravních sítích. Tato nařízení mají za následek skutečnost, že regulační výkazy 
definované platnou vyhláškou o regulačním výkaznictví svou strukturou přestaly vyhovovat 
potřebám Energetického regulačního úřadu a obsahují neaktuální pojmy a názvosloví. 
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Energetický regulační úřad dále navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na vykazování dat, 
která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, zvýšit přehlednost 
výkazů a zjednodušit jejich vykazování. Tím dojde na straně regulovaných subjektů ke 
snížení administrativní zátěže.  

Zároveň je cílem Úřadu odstranění nedostatků v regulačních výkazech, zajištění jejich 
aktuálnosti a zahrnutí požadavků na vykazování dat, které držitelé licence již Energetickému 
regulačnímu úřadu pro účely řádného výkonu regulace cen z větší části pravidelně poskytují, 
ovšem prozatím na základě § 15a energetického zákona.  

1.3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním 
výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 
písm. e) energetického zákona, podle kterého je Energetický regulační úřad povinen stanovit 
vyhláškou „náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby 
pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich 
předkládání“. S tímto zmocněním je předkládaný návrh v souladu. 

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s prováděným 
ustanovením § 20 energetického zákona. 

Návrh vyhlášky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES 
a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh 
se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES, s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě 
pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003, 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 
a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 
o vnitřním trhu s elektřinou. 

Návrh vyhlášky je dále v souladu s již zmíněnými předpisy - nařízením Komise (EU) 
2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz 
elektroenergetických přenosových soustav, nařízením Komise (EU) 2017/460 ze dne 
16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb 
pro zemní plyn, nařízením Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí 
kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách 
a kterým se zrušuje nařízení EU č. 984/2013 a nařízením Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 
26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 
vyhlášky není v rozporu s žádným dalším předpisem evropského práva upravujícím podnikání 
v sektoru elektroenergetiky,  plynárenství a teplárenství a fungování jednotného vnitřního trhu 
s elektřinou a plynem ani jiným právním předpisem EU. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU, obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie. 
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1.4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického 
regulačního úřadu, státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Novela rovněž nemá dopad 
na životní prostředí. 

Návrh novely vyhlášky nemá výrazný finanční dopad na podnikatelské prostředí v České 
republice, které primárně upravuje energetický zákon a na úrovni podzákonného právního 
předpisu bylo v základech nastaveno stávající vyhláškou č. 262/2015 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 50/2017 Sb. Návrh novely vyhlášky může pro určitou skupinu držitelů licence 
v elektroenergetice znamenat nutnost úpravy relevantních modulů informačních systémů, 
případně úpravu omezeného okruhu vnitřních procesů, což může současně pro tyto subjekty 
znamenat finanční dopad. Doplnění vykazovaných dat však povede k přesnějšímu stanovení 
nákladů vstupujících do ceny související služby v elektroenergetice. Náklady spojené 
s případnými úpravami vnitřních procesů regulovaných subjektů a jejich IT systémů budou ve 
srovnání s celkovými náklady vstupujícími do stanovení ceny související služby 
v elektroenergetice, které může nevykazování doplněných dat ovlivnit, zanedbatelné. 

Energetický regulační úřad na druhou stranu navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na 
vykazování dat, která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, 
zvýšit přehlednost výkazů a zjednodušit jejich vykazování. To bude mít pro podnikatelské 
subjekty za následek snížení administrativní zátěže.  

Návrh vyhlášky nemá sociální dopady, nemá vliv na postavení specifických skupin obyvatel 
včetně sociálně slabých, osob se zdravotním postižením a národnostních menšin. 

1.5. 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. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

1.6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  

Ani existující právní úprava ani navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není 
v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Jde o návrh, který se výhradně dotýká 
podnikatelských subjektů a  nelze předpokládat, že by důsledkem přijetí předkládaného 
materiálu mohla být přímá či nepřímá diskriminace nebo narušení rovnosti mužů a žen.  

1.7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 
Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní. 

1.8. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
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2. Zvláštní část 
K bodu 1 a 2  

Od 1. ledna 2019 je účinný nový účetní standard IFRS 16 (nařízení Komise (EU) 2017/1986 
ze dne 31. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé 
mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví 16), který na straně 
nájemce ruší dělení leasingu na finanční a operativní.  

Zároveň se změnou terminologie se navrhuje i věcná změna v § 5 odst. 2, kdy v případě 
nájmu a pachtu uzavřeného od 1.1.2020 se nájemné a pachtovné bude považovat za 
ekonomicky oprávněný náklad a nebude již tento majetek zvyšovat hodnotu provozních aktiv. 
V souladu s touto změnou tak dochází k úpravě § 2 odst. 1 a § 5 odst. 2. 

K bodu 3 

Toto ustanovení se ruší z důvodu změny systému krátkodobého financování operátora trhu. 
Operátor trhu bude nadále vykazovat finanční náklady pouze v souhrnné roční hodnotě ve 
výkazu nákladů. Tento výkaz tedy již není pro regulátora nezbytně nutný a z důvodu snížení 
administrativní zátěže operátora trhu se výkaz ruší. 

K bodu 4 

Toto ustanovení se zavádí pro zajištění vykazování dat, které již držitel licence 
Energetickému regulačnímu úřadu pravidelně poskytuje pro stanovení míry ztrát sloužící pro 
účely výpočtu odchylek operátorem trhu. 

K bodu 5 

Toto ustanovení se ruší z důvodu další nepotřebnosti dat předkládaných v uvedeném výkazu. 
Tyto výkazy již nejsou pro držitele licence na činnost č. 12 a 13 relevantní z důvodu malého 
množství výroben elektřiny, které mohou nově získat provozní podporu elektřiny. 

K bodu 6 

Legislativně technická úprava. 

K bodu 7 

Toto ustanovení  má zajistit vykazování dat o hodnotách odběru elektřiny a rezervovaném 
příkonu pro potřeby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
energie tak, aby byl výpočet zpřesněn o plátce připojené k přenosové soustavě, a dále zajistí 
sjednocení vykazování dat s provozovateli distribučních soustav.  

K bodu 8 

Legislativně technická úprava. 

K bodu 9 

Energetický regulační úřad ke své činnosti nepotřebuje od provozovatelů lokálních 
distribučních soustav v oblasti plynárenství, kterým Energetický regulační úřad 
povolil odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, tolik údajů jako od 
provozovatelů regionálních distribučních soustav. Toto ustanovení odkazuje na část přílohy 
č. 1, kde jsou konkrétně specifikovány požadavky na rozsah předkládaných výkazů od 
takovýchto provozovatelů lokálních distribučních soustav. 
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K bodu 10 

Příloha č. 1 obsahuje pro přehlednost seznam výkazů, termíny, způsob a formát jejich 
předkládání v závislosti na druhu regulačního výkazu a vykazujícím subjektu. Změny 
v příloze č. 1 souvisejí se změnami v samotných výkazech – stanovení nových výkazů, 
zrušení výkazů či změny v názvech výkazů. Do přílohy byla dále doplněna tabulka 
předkládaných výkazů pro provozovatele lokálních distribučních soustav v oblasti 
plynárenství, která doplňuje změnu provedenou v § 19. V příloze dále dochází k úpravě 
termínu předkládání některých výkazů držiteli licencí, a to z důvodu navazujících procesů na 
Energetickém regulačním úřadě při zpracování obdržených dat. 

K bodu 11 

Příloha č. 2 byla upravena  s cílem zjednodušení a zpřehlednění vykazování dat a dále 
potřebného zpřesnění vykazovaných dat pro účely regulace cen. Jsou zde doplněny údaje, 
které se ukázaly jako nezbytné pro řádný výkon regulace a které již byly z části v předchozích 
obdobích regulovanými subjekty pravidelně zpracovávány a vykazovány na základě žádosti 
Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů podle § 15a energetického zákona, 
avšak nebyly zahrnuty ve vyhlášce. Jde tedy jednak o kompletaci a jednak o stanovení 
povinnosti tyto podklady předávat bez předchozího vyžadování. Došlo k drobným úpravám 
některých výkazů v souvislosti s termínem „finanční leasing“. V rámci bilančních výkazů je 
nově požadován diagram plánu ztrát v distribuční soustavě ze dne d-1, který je nezbytný pro 
stanovení nákladů na odchylky ztrát. Výkazy tarifních statistik týkající se vysokého a velmi 
vysokého napětí určené pro provozovatele regionálních distribučních soustav byly sloučeny 
do jednoho výkazu. Některé informace v těchto výkazech byly duplicitní, došlo tedy ke 
zpřehlednění a zjednodušení vykazovaných informací.  

K bodům 12 až 19 

Ve výkazech se mění struktura a názvy jednotlivých produktů tak, aby odpovídaly potřebám 
Energetického regulačního úřadu. Změna vede ke zpřehlednění a zpřesnění vykazovaných 
informací. Ve výkazech 13-A a 13-HV došlo k drobným úpravám některých položek 
v souvislosti s termínem „finanční leasing“.  Názvy podpůrných služeb, které jsou součástí 
několika výkazů, se dávají do souladu s nařízením Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 
2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových 
soustav. Výkaz 13-D1 není pro Energetický regulační úřad nadále nezbytný, navrhuje se tedy 
jeho zrušení. Nově byl zařazen výkaz 13-T1a), který je nutným podkladem pro výpočet 
složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie a dále se sjednocuje 
vykazování dat u provozovatele přenosové soustavy s provozovateli distribučních soustav. 

K bodům 20 až 24 

Ve výkazu 14-FA došlo k odstranění tabulky pro plánované hodnoty finančních nákladů, 
kterou již pro svou činnost Energetický regulační úřad nevyužívá, předkládání těchto 
plánovaných hodnot je tedy nově nadbytečné. Nově se doplňují údaje, které jsou nezbytné pro 
výpočet ceny za činnost povinně vykupujícího, které již byly v předchozím období 
regulovanými subjekty pravidelně zpracovávány a vykazovány na základě žádosti 
Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů. Mění se názvy některých 
vykazovaných údajů, což vede ke zpřesnění a objasnění vykazovaných informací. 
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U výkazů 14-D2a) a 14-D2b) došlo pouze k přejmenování názvu výkazu a v případě výkazu 
14-D2b) byla odstraněna poznámka pod čarou, která již není relevantní. 

Výkaz 14-D2c) Energetický regulační úřad pro svou činnost nevyužívá, proto předkládání 
tohoto výkazu považuje za nadbytečné a navrhuje jeho zrušení. 

K bodům 25 až 31 

Ve výkazech 15-A a 15- HV došlo k drobným úpravám některých položek v souvislosti 
s termínem „finanční leasing“.   

Ve výkazech 15-N a), 15-N b) a 15-D byly doplněny řádky pro vykazování informací, které 
jsou nezbytné pro výpočet cen za činnosti operátora trhu a které již byly v předchozím období 
operátorem trhu pravidelně vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu 
o poskytnutí podkladů. V případě výkazů 15-N a) a 15-N b) se doplňuje poznámka pod čarou, 
která zpřesňuje požadované informace. Některé údaje, které již Energetický regulační úřad 
pro svou činnost nevyužívá, byly z výkazu 15-D odstraněny. 

Úprava ve výkazech 15-D1a) a 15-D1b), týkajících se podporovaných zdrojů energie spočívá 
v odstranění sloupců hodnot, které se vztahují k režimu podpory formou výkupních cen. 
Hodnoty související s podporovanými zdroji energie, které mají formu podpory výkupní ceny, 
již nejsou v těchto výkazech operátora trhu relevantní. 

Doplňuje se nový řádek týkající se nákladů spojených s provozní podporou tepla do výkazu 
15-D-PZ. Tento údaj je nezbytný pro výpočet složky ceny na podporu elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie. 

Přidává se výkaz 15-B-Z pro zajištění vykazování dat, které již držitel licence Energetickému 
regulačnímu úřadu pravidelně poskytuje pro účely stanovení míry ztrát sloužící pro výpočet 
odchylek operátorem trhu. 

K bodům 32 až 37 

Ve výkazech pro držitele licence na distribuci plynu dochází pouze k drobným úpravám, které 
souvisí se zpřesněním pojmů ve výkazech (Výkazy 22-A a 22-HV-N) a se zjednodušením 
vykazování technických údajů (Výkazy 22-Bs a 22-Bp). Dále byly do návrhu vyhlášky 
přidány výkazy (Výkazy 22-T-LDS vst a 22-T-LDS p) pro provozovatele lokálních 
distribučních soustav, kterým bylo dle § 19a odst. 7 energetického zákona povoleno odlišné 
stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů. Pro takovéto provozovatele 
distribučních soustav nedochází ke zvýšení administrativní zátěže, pouze dochází  ke 
sjednocení znění vyhlášky a běžné praxe; požadované informace již Energetickému 
regulačnímu úřadu provozovatelé lokálních distribučních soustav v minulosti opakovaně na 
žádost podle § 15a energetického zákona předkládali. 

K bodu 38 

Vzhledem k nově účinnému nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým 
se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, došlo 
k úpravám trhu s plynem v ČR, a z toho důvodu dochází k úpravě jednotlivých výkazů pro 
držitele licence na přepravu plynu. Tato úprava má za cíl zajistit, že i nadále bude mít 
Energetický regulační úřad potřebná data pro řádný výkon cenové regulace. Ve výkazech se 
dále mění struktura a názvy jednotlivých produktů tak, aby byly v souladu s nařízením 
Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy 
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přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení EU 
č. 984/2013, a budou v souladu i s vyhláškou č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve 
znění pozdějších předpisů. Regulační výkazy i terminologie v nich používaná se mění 
i v důsledku nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví 
kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích, a jeho následné aplikaci do modelu 
trhu s plynem v ČR. Navržené výkazy dále odrážejí změnu ve způsobu provozování 
kompresních stanic, kdy se pro jejich pohon nově bude využívat také elektřina (historicky se 
používal jen plyn). 

Obecně úpravami regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu dochází  ke 
sjednocení používaných termínů a názvosloví s evropskými a českými právními předpisy, 
dále ke změně struktury výkazů odpovídající potřebám Energetického regulačního úřadu a ke 
zpřehlednění vykazovaných informací a snížení administrativní zátěže vykazujícího subjektu. 

K bodům 39 a 40  

V příloze č. 8 dochází k drobným úpravám výkazů 25-A a 25-HV v souvislosti s termínem 
„finanční leasing“. Dále se v této příloze rozšiřuje výkaz 25-D2, do kterého držitelé licence na 
uskladňování plynu vykazují informace o uskutečněných aukcích, o informaci o alokaci 
kapacit na jednotlivá období, na něž byla skladovací kapacita nabízena. Vzhledem 
k problematice zásobování střední a severní Moravy plynem je pro Energetický regulační 
úřad nezbytné monitorovat situaci ohledně kapacitního využití zásobníků plynu 
v následujících letech (většina zásobníků plynu leží právě v oblasti střední a severní Moravy, 
která podle analýz provozovatele přepravní soustavy trpí kapacitní nedostatečností, kterou je 
nezbytné řešit koordinací přepravní soustavy s využíváním zásobníků plynu). Informace 
o prodané kapacitě zásobníků plynu z jednotlivých aukcí v členění na kapacitu alokovanou 
na jednotlivé budoucí roky nejsou nyní Energetickému regulačnímu úřadu dostupné, proto 
navrhuje upravit regulační výkaz tak, aby do něj mohly být potřebné údaje vykázány. 

K bodu 41 

V příloze č. 9 reagují úpravy výkazu 31,32-AP Výkaz aktiv a pasiv především na změnu 
směrné účtové osnovy a změnu struktury účetního výkazu rozvahy, které vzešly z novelizací 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Touto změnou 
bude tedy tento výkaz v souladu s účetními výkazy držitelů licencí. 

Energetický regulační úřad již dále nebude vyžadovat po držitelích licence na výrobu 
a rozvod tepelné energie informace obsažené ve výkaze 31,32-CL b) Výkaz Cenové lokality 
(část b). Údaje obsažené v tomto výkaze se každoročně opakovaly, Energetický regulační 
úřad má tyto údaje dostupné i z jiných informačních zdrojů, a proto předkládání tohoto 
výkazu považuje za nadbytečné. 

V souvislosti se zrušením tohoto výkazu dochází i k přejmenování výkazu 31,32-CL a) Výkaz 
cenové lokality (část a), kdy nově bude mít označení pouze 31,32-CL Výkaz cenové lokality 
a doplňuje se poznámka pod čarou, která zpřesňuje požadované informace. 
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K bodu 42 

Úprava přílohy č. 10 spočívá v aktualizaci klasifikace produkce. Standardní klasifikace 
produkce (SKP) byla nahrazena klasifikací produkce (CZ-CPA), kterou vytvořil Český 
statistický úřad a která kódově i obsahově zcela odpovídá mezinárodnímu standardu. 
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