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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady Energetického regulačního úřadu 

Ing. Stanislava Trávníčka, Ph.D., dne 30. září 2020 pod č. j. 08304-5/2019-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 21. října 2020. Vyhodnocení tohoto řízení 

je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

MD 205/2020-510-LV/2 Bez připomínek 

MF  MF – 26 600/2020/1903-4 Připomínky 

MMR 53493-2020-31 Připomínky 

MPO MPO 584406/20/41200/01000 Připomínky 

MZE 51053/2020-MZE-11192 Bez připomínek 

MZV 127187/2020-OPL Bez připomínek 

MŽP MZP/2020/110/4868 Bez připomínek 

ÚVČR – KOM  34333/2020-UVCR Bez připomínek 

ÚVČR – VÚV  34477/2020-POU Připomínky 

ÚVČR – KML  Bez připomínek 

MV MV-152828-5/LG-2020 Bez připomínek 

MŠMT MSMT-38440/2020-1 Bez připomínek 

MK MK-S 10947/2020 OLP Bez připomínek 

MZD 41733/2020/LEG Bez připomínek 

MPSV MPSV-2020/195179-51 Bez připomínek 

MO MO 296365/2020-1322 Bez připomínek 

MSP MSP-437/2020-LO-SP Bez připomínek 

HKČR 97/6000/2020 Připomínky 

SPČR 82/2020 Připomínky 
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Resort Připomínky Vypořádání 

MF Připomínky 

 

1. 

V návrhu vyhlášky jsou „Ekonomicky oprávněné náklady“ změněny pouze na „náklady“. 

Doporučujeme sjednotit tyto pojmy v celém materiálu. 
Akceptováno 

V materiálu se již pojem 

„ekonomicky oprávněné náklady“ 

nevyskytuje. 

 

2. 

Ve výkazu 12 - N jsou „Finanční náklady ekonomicky oprávněné“ změněny na „bankovní 

poplatky“, ale ve vysvětlivkách pod výkazem (1. věta) jsou uvedeny „Finanční náklady 

ekonomicky oprávněné“ 

Akceptováno 

Změněno i ve vysvětlivkách. 

 

3. 

Ve výkazu 13 - N „Správní režie a finanční náklady ekonomicky oprávněné“ nejsou změněny, 

stejně jako ve zbytku návrhu. Pokud v této pasáži mají zůstat ekonomicky oprávněné náklady, je 

nutné je definovat. 

Akceptováno 

I ve výkaze 13-N je již pojem 

změněn. 

 

4. 

K bodu 5 Doporučujeme upravit text tohoto bodu následovně: 

V § 9 se slova “ekonomicky oprávněné“ zrušují. Zároveň se zrušuje poznámka pod čarou č. 3. 
Akceptováno částečně 

Novelizační bod upraven v souladu 

s větou první. 

 

5. 

Čl. II – Přechodné ustanovení Doporučujeme text přechodného ustanovení upravit a to následovně: 

V první větě (druhý řádek textu) doporučujeme vypustit slovo „dne“ a ve druhé větě doporučujeme 

slova „do dne“ nahradit slovy „přede dnem“. 

Akceptováno 

 
6. 

Jelikož se jedná o návrh, doporučujeme z něj odstranit jméno předsedy Rady Energetického 

regulačního úřadu. 
Akceptováno 

HKČR Zásadní připomínky 

 

1. 

Připomínka k § 5 odst. 3 

Požadujeme vysvětlit na příkladech z praxe, co má být zahrnuto pod položku „změny klasifikace 

majetku“, resp. „Překlasifikace majetku, organizační změny (přírůstek +/úbytek -)“.  

Dále požadujeme sjednotit používané pojmosloví v § 5 odst. 3 s pojmoslovím v příloze č. 2. 

A v neposlední řadě požadujeme upravit text ustanovení § 5 odst. 3 následujícím způsobem: 

„(3) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazují 

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek a majetek nabytý přeměnou společnosti, 

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva, a vyřazený majetek, majetek nabytý přeměnou společností a 

Vysvětleno 

Změny klasifikace majetku - každý 

majetek je organizačně přiřazený 

na určitý objekt (na nákladové 

středisko), ze kterého může být z 

určitého důvodu přesunut na jiný, 

tudíž může dojít k případu, že je 

následně vykázán v jiné položce, 

resp. řádku výkazu 12-A (např. z 

majetku přímo přiřazeného se stane 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVREHCJT)



3 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

změny klasifikace majetku a 

c) účetní odpisy.“. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jaké příklady z praxe mají být pod položku „změny klasifikace majetku“, resp. 

„Překlasifikace majetku, organizační změny (přírůstek +/úbytek -)“ zahrnuty. 

V případě relevantního vysvětlení opodstatněnosti této položky v regulačním výkazu, navrhujeme 

úpravu a doplnění textace § 5, odst. 3 návrhu vyhlášky ve vazbě na navrhované rozšíření výkazu 

12-A. Termín „Majetek nabytý přeměnou společností“ by měl být z podstaty věci zahrnut pod písm. 

b). Předpokládáme, že obě výše uvedené položky se budou načítat  

do zůstatkové hodnoty k 31. 12., proto by měly být v písm. b), aby se zůstatková hodnota  

k 31. 12. správně dopočetla ze zůstatkové hodnoty k 1.1. 

Požadujeme sjednocení pojmosloví: V Příloze č. 2 ve výkazu 12-A je nový sloupec pojmenován 

„Překlasifikace majetku, organizační změny (přírůstek +/úbytek -)“, avšak v návrhu vyhlášky je v 

textaci § 5, odst. 1 odlišný popis, a to „změny klasifikace majetku“ – zde již nejsou zmíněny 

„organizační změny“.  

majetek podpůrný). Za společnost 

celkem se tento sloupec musí 

rovnat 0. 

Dříve se tyto změny vykazovaly 

např. ve sloupci „Vyřazený 

majetek“ a tím se ztrácela 

informace o hodnotě skutečně 

vyřazeného majetku na 

jednotlivých technologiích, anebo 

byla upravena zůstatková hodnota 

k 1. 1. a tím byla porušena 

návaznost mezi hodnotou k 1. 1. b. 

r. a 31. 12. m. r. 

 

Částečně akceptováno 

Majetek nabytý přeměnou 

společnosti („koncernu“) je pro 

regulované subjekty majetek 

nabytý v pořizovací ceně, stejný 

princip jako u aktivovaného 

majetku. 

Do § 5 odst. 3 písm. b) byly 

doplněny „změny klasifikace 

majetku a majetek přeřazený 

z důvodu organizačních změn“. 

§ 5 odst. 3 tedy nyní zní: 

a) v účetní pořizovací hodnotě 

aktiva, aktivovaný majetek 

a majetek nabytý přeměnou 

společnosti, 

b) v účetní zůstatkové hodnotě 

aktiva, vyřazený majetek, 

změny klasifikace majetku 
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a majetek přeřazený z 

důvodu organizačních 

změn a 

c) účetní odpisy. 

 

Akceptováno 

Ve výkaze 12-A je sloupec 

„Překlasifikace….“ nově 

pojmenován „Změny klasifikace 

majetku a organizační změny“, aby 

byl jeho název v souladu s pojmy 

uvedenými v § 5. 

 

2. 

Připomínka k § 16 odst. 1 

Požadujeme v § 16 odst. 1 druhou větu nahradit následující: 

„Držitel licence vykazuje údaje za činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou 

cenovou lokalitu. Držitel licence vykazuje údaje za činnost výroba a rozvod tepelné energie 

samostatně pro každou cenovou lokalitu v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím 

podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cenové 

lokality.“. 

Odůvodnění: 

V § 2 se vypouští definice cenové lokality. S ohledem na jistotu regulovaných subjektů se 

domníváme, že by měla být vyhláška jednoznačně navázána na cenové rozhodnutí ERÚ i v případě 

výkazu cenové lokality, podobně jako je tomu v případě výkazu cen a technických parametrů v § 

17. 

Akceptováno částečně 

S ohledem na skutečnost, že se 

jedná o vykazování pro účely 

regulace, považujeme vazbu mezi 

cenovým rozhodnutím a vyhláškou 

za samozřejmou a považujeme za 

nadbytečné ji zdůrazňovat přímo 

v textu vyhlášky. Tato vazba mezi 

cenovým rozhodnutím a vyhláškou 

platí jak pro pojem cenových 

lokalit, tak i pro jiné pojmy 

používané v rámci cenové 

regulace. Aby nicméně Úřad vyšel 

připomínkujícímu místu vstříc a 

vyvrátil pochybnosti, které snad 

mohou v tomto ohledu panovat, 

zdůrazní výše uvedený vztah i 

v důvodové zprávě u bodu 1, který 

ruší definici cenových lokalit v § 2, 

případně bude tato vazba 

zdůrazněna i ve výkladových 
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stanoviscích Úřadu. 

 

3. 

Připomínka k Příloze č. 2, k výkazům 12-HV – N a 12-HV - V 

Požadujeme v rámci výkazů 12-HV – N a 12-HV – V doplnit přímo do šablon výkazů pravidla pro 

vykázání hodnot ve sloupcích „Úprava“ a obecně navrhujeme tento přístup pro všechny nově 

přidávané sloupce. 

Odůvodnění:  

Jsme přesvědčeni, že je potřeba legislativně zakotvit zejména pravidla pro vykázání hodnot tzv. 

neuznatelných nákladů, resp. neuznatelných výnosů v regulaci. Z našeho pohledu je maximálně 

vhodným způsobem uvést tato pravidla přímo v šablonách výše uvedených výkazů, a to zejména 

z důvodu potřeby legislativního zakotvení, věcné provázanosti samotných výkazů a pravidel pro 

jejich sestavení a z důvodu přehlednosti. Pravidla pro vyplnění výkazů jsou uvedena i u jiných 

výkazů, např. „Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv“ nebo „Výkaz 12–IA: Výkaz souhrnu 

aktivovaných investičních akcí“. 

Obecně navrhujeme tento přístup pro všechny nově přidané sloupce. Těmito opatřeními bude 

dosaženo jednotného chápání způsobu vykazování. 

Neakceptováno 

Při rozhodování o ekonomicky 

oprávněných nákladech je nutné 

respektovat jejich definici 

uvedenou v zákoně č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Z důvodu maximální 

transparentnosti a předvídatelnosti 

však Energetický regulační úřad 

pracuje s bližším vymezením 

nákladů zahrnutých do parametru 

povolených nákladů, z čehož však 

automaticky nevyplývá, že náklady 

neobsažené 

v parametru povolených nákladů 

jsou ekonomicky neoprávněné 

náklady případně náklady 

neuznatelné v regulaci. Zásady 

cenové regulace pro regulační 

období 2021-2025 pro odvětví 

elektroenergetiky, plynárenství, 

pro činnosti operátora trhu v 

elektroenergetice a plynárenství a 

pro povinně vykupující obsahují 

parametr faktor trhu, v rámci 

kterého lze po posouzení 

Energetickým regulačním úřadem 

uznat náklady nezahrnuté do 

parametru povolených nákladů. 

V případě vymezení nákladů, které 

Energetický regulační úřad 

zahrnuje do parametru povolených 

nákladů, je nutné vycházet i 
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z jejich proměny v čase a ponechat 

tak regulátorovi dostatečnou 

flexibilitu při jejich zohlednění, 

cenová rozhodnutí jsou proto 

vhodnějším nástrojem pro jejich 

specifikaci. 

Pokyny k vyplnění regulačních 

výkazů byly na základě stanoviska 

Legislativní rady vlády z roku 

2015 z vyhlášky odstraněny a od té 

doby je Energetický regulační úřad 

vydává prostřednictví svých 

výkladových stanovisek k této 

vyhlášce. Vydáváním výkladových 

stanovisek je tedy dosaženo 

jednotného chápání způsobu 

vykazování. 

 

4. 

Připomínka k Příloze č. 2, k výkazu 12-N 

Požadujeme vypustit výkaz 12-N z návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví. 

Odůvodnění: 

Zpracování výkazu 12-N je velmi náročné a je zatíženo v mnoha případech subjektivním přístupem 

každé společnosti (potřebné alokace nákladů mezi procesy a podprocesy). Zároveň je potřeba uvést, 

že společnosti provedly v minulosti celou řadu procesních a organizačních změn (a to i 

v návaznosti na změny okolního prostředí včetně legislativy) a samotné nastavení výkazu, které 

bylo provedeno před mnoha lety, již nemusí být vyhovující. Také nám není známo, že by ERÚ 

tento výkaz v takto detailní podobě využíval. S ohledem na uvedené navrhujeme tento výkaz zrušit. 

Neakceptováno 

Pro účely regulace je nutné rozdělit 

náklady včetně správní režie do 

jednotlivých napěťových hladin a 

dále z důvodu kontroly nákladů 

klíčových procesů u provozovatelů 

soustav je nutné tento výkaz 

zachovat. Energetický regulační 

úřad se chce v budoucnu zaměřit 

spíše na detailnější členění a 

specifikaci nákladů uvedených ve 

výkazu 12-N, z toho důvodu 

nebude výkaz 12-N zrušen. 

 

5. 

Připomínka k Příloze č. 2, k výkazu 12-N 

V případě, že ERÚ bude i nadále trvat na zachování výkazu 12-N (i přes připomínku výše), 

požadujeme v případě tohoto výkazu (v první větě Vysvětlivek pod tabulkou výkazu) nahradit 

Akceptováno 
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termín „finanční náklady ekonomicky oprávněné“ za termín „bankovní poplatky“, tj. upravit text 

následujícím způsobem: 

„Vysvětlivky: 

Nepřímo přiřaditelné náklady (tj. náklady, které nelze přímo přiřadit k napěťové hladině)  

a správní režie a bankovní poplatky finanční náklady ekonomicky oprávněné jsou alokovány na 

napěťové hladiny s rozdílnou základnou pro alokaci: 

1) Pro proces „Dispečerské řízení“ je použita základna poměru 32:68:0 (VVN, VN, NN). 

2) Pro procesy „Provoz a obsluha“ a „Řád preventivní údržby“ a oblasti „Opravy a údržba“  

a „Měření“ jsou jako základna použity hodnoty přímo přiřaditelných nákladů jednotlivých procesů, 

resp. oblastí. 

3) Pro oblast „Zákaznické služby“ slouží jako základna pro alokaci nepřímo přiřaditelných 

nákladů na napěťové hladiny procesů „Obsluha účastníků trhu“, „Fakturace (energetická)“  

a „Řízení pohledávek“ počty odběrných míst. 

4) Pro oblast „Správa, obnova a výstavba soustavy“ slouží jako základna pro alokaci nepřímo 

přiřaditelných nákladů na napěťové hladiny procesů „Strategie a plánování rozvoje a obnovy 

soustavy“ výše investičních výdajů 

na jednotlivých napěťových hladinách a u procesu „Správa energetických aktiv“ zůstatková 

hodnota majetku na jednotlivých napěťových hladinách. 

5) Správní režie a bankovní poplatky finanční náklady ekonomicky oprávněné jsou alokovány na 

jednotlivé procesy. Základnou pro alokaci správní režie a finančních nákladů bankovních poplatků 

ekonomicky oprávněných je hodnota nákladů jednotlivých 

6) Detailní popis skutečných nákladů faktoru trhu se uvede v listu Komentář“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o sladění terminologie napříč vyhláškou, kdy termín „bankovní poplatky“ je využíván 

v ostatních výkazech. 

 

6. 

Připomínka k Příloze č. 2, k výkazu 12-T1b) a 12-T1c) 

Požadujeme ponechat výkazy 12-T1b) a 12-T1c) ve stávající podobě dle aktuálně platné vyhlášky 

č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, v platném znění a potřebné změny řešit komplexně až 

Neakceptováno  

Výkaz je reálně v této podobě 

subjektům zasílán k vyplnění již 

několik let a naprostá většina 
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při přípravě zcela nového výkazu.  

Odůvodnění: 

Údaje v nově navrhovaných sloupcích c a d „Počet odběrných míst bez výroben I. kategorie“ a 

„Počet odběrných míst s výrobnou I. kategorie“ neslouží k výpočtu korekčního faktoru za činnost 

distribuce za i-2 a jsou z našeho pohledu nadbytečné. 

regulovaných subjektů uvedené 

členění vykazuje. Výkazy slouží 

pro výpočet korekčního faktoru i-2. 

 

7. 

Připomínka k Příloze č. 10 

Požadujeme větu uvedenou pod tabulkou 4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do 

užívání ode dne 1. ledna 2021 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné 

energie nebo rozvod tepelné energie ve znění: „Pro odpis majetku používaného pro výkon činnosti 

č. 31 nebo 32, který není v této části přílohy uveden, se použijí jednotné odpisové sazby podle částí 

1 až 3 této přílohy obdobně.“ požadujeme nahradit textem: „Doby odpisování ostatních stálých 

aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.“. 

Odůvodnění: 

Majetek, na který se vztahuje minimální doba odpisování pro výkon činností č. 31 a 32, musí být 

v příloze stanoven zcela jednoznačně a nikoliv rozšiřován vágním odkazem na odpisové sazby 

určené pro jiné činnosti. 

Akceptováno částečně 

Věta odkazující na části 1 až 3 této 

přílohy byla z návrhu vyhlášky 

odstraněna a zároveň byla tabulka 

4 rozšířena o několik položek 

z tabulek pro odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. 

Konkrétně se jedná o plynovodní 

přípojky, elektropřípojky podzemní 

a oplocení. 

Situace v sektoru elektroenergetiky 

a plynárenství je jiná než u 

teplárenství. V těchto odvětvích je 

uplatňována regulace formou 

úředně stanovených cen, s čímž je 

spojen je i jiný přístup regulátora a 

regulovaných subjektů (např. 

ucelený seznam majetku a jeho 

odpisových sazeb v dotčené příloze 

č. 10 vyhlášky, sjednocení hodnoty 

majetku v jeden okamžik, jednotný 

přístup regulovaných subjektů k 

majetku, každoroční 

vyhodnocování změny stavu 

majetku ze strany ERÚ a jejich 

vstupu do regulační báze aktiv, 

sledování a vyhodnocování 
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investic ze strany ERÚ). V sektoru 

teplárenství je žádoucí zachovat 

stávající stav, a to konkrétně 

úpravu v cenovém rozhodnutí ERÚ 

č. 6/2020 k cenám tepelné energie, 

bod 2.2. přílohy č. 1 Odpisy, proto 

nebude pod tabulkou č. 4 uvedena 

požadovaná věta s odkazem na 

odpisový plán držitele licence.  

 

8. 

Připomínka k Příloze č. 10 

Požadujeme v tabulce 4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do užívání ode dne 1. 

ledna 2021 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné energie nebo rozvod 

tepelné energie zachovat stávající minimální dobu odepisování výrobních budov pro energetiku a 

teplovodních, horkovodních a parních rozvodů tepelné energie. 

Odůvodnění:  

Energetický regulační úřad prodloužení minimálních dob odepisování nijak nezdůvodnil, nebyla 

provedena žádná analýza dopadu. Výrobní budovy pro energetiku jsou zpravidla montované 

konstrukce, u nichž i s ohledem na životnost vlastní technologie nelze předpokládat životnost 50 

let, natož takovou životnost stanovit jako minimální. Vzhledem k dosavadním zkušenostem 

s novými rozvody a náklady na jejich opravy odhadujeme jejich životnost okolo dosavadních 25 

let. Prodloužení minimální životnosti rozvodů tepelné energie dále zhorší ekonomické podmínky 

pro nahrazování parních rozvodů a směřuje tedy i proti snaze zlepšit energetickou účinnost rozvodů 

tepla a tím přispět ke stabilním cenám tepelné energie pro zákazníky. 

Akceptováno částečně 

Prodloužením minimální doby 

odpisování u budov pro energetiku 

došlo ke sjednocení se sazbami 

u distribuce elektřiny (držitel 

licence na činnost č. 12), distribuce 

plynu (držitel licence na činnost č. 

22) a přepravy plynu (držitel 

licence na činnost č. 23), kde jsou 

dle vyhlášky stanoveny jednotné 

roční účetní sazby pro odpisování 

budov pro obchod a služby, pro 

průmysl a skladování, pro výrobní 

energetiku 2 %, což odpovídá nově 

stanovené minimální době 

odpisování budov pro energetiku 

50 let.  

Při úpravě odpisových sazeb ERÚ 

vycházel dále ze své dlouhodobé 

praxe a zjištění v rámci 

prováděných kontrol, kterou si 

potvrdil výší odpisových sazeb 

používaných v zahraničí, 

konkrétně ze slovenské vyhlášky 
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č. 248/2016 Z. z., vyhláška Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví, 

ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v tepelnej energetike, kde 

je životnost předizolovaného 

potrubí pro rozvod tepla stanovena 

na 30 let a dále u budov 

(betonových, administrativních, 

kioskových) je stanovena životnost 

50 let a u budov zděných 60 let. 

Dále i Český účetní standard pro 

některé vybrané účetní jednotky č. 

708, jehož cílem je mimo jiné 

stanovit základní postupy pro 

určení výše odpisů dlouhodobého 

majetku a účtování odpisů 

dlouhodobého majetku, stanovuje 

kategorizaci dlouhodobého 

majetku a do 31. 12. 2015 

stanovoval i dobu jeho používání, 

kdy u pozemních staveb pro 

průmysl (energetiku) či staveb pro 

výrobní energetiku byla doba 

používání stanovena na 50 let a u 

budov pro výrobní energetiku či 

pro průmysl dokonce 80 let. Dále u 

řádů a sítí parovodních, 

teplovodních a horkovodních 

předpokládal životnost 50 let. 

V případě budov ERÚ rozlišuje 

mezi pojmy budova a stavba, kdy 

stavbou se rozumí veškerá stavební 

díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele 
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na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, 

na účel využití a dobu trvání, 

budovou pak je 

nadzemní stavba spojená se zemí 

pevným základem, která je 

prostorově soustředěna a navenek 

převážně uzavřena obvodovými 

stěnami a střešní konstrukcí, s 

jedním nebo více ohraničenými 

užitkovými prostory. Budovy 

mohou být rozličných typů – od 

jednoduchých přístřešků poskytujíc

ích pouze ochranu před deštěm, až 

po složité komplexy, jako je 

například nemocnice. 

Úprava tabulky č. 4. Minimální 

doba odpisování majetku 

uvedeného do užívání ode dne 1. 

ledna 2021 používaného pro výkon 

činnosti č. 31 nebo 32 - výroba 

tepelné energie nebo rozvod 

tepelné energie v příloze č. 10 - 

Jednotné odpisové sazby a 

minimální doba odpisování 

majetku, kdy se řádky: 

Majetek 

Minimální doba 

odpisování 

(roky) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVREHCJT)
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Sklady betonové 50 

Sklady plechové 20 

nahrazují:  

Majetek 

Minimální doba 

odpisování 

(roky) 

Energetické 

stavby plechové 

s výjimkou 

výrobních budov 

pro energetiku  

20 

Energetické 

stavby jiné 

s výjimkou 

výrobních budov 

pro energetiku 

30 

 

Z pohledu ERÚ dané může naopak 

zlepšit ekonomické podmínky 

z hlediska zlepšení postavení 

dodavatele vůči konkurenci 

prostřednictvím nižší ceny. 

Minimální doba odepisování 

teplovodních, horkovodních a 

parních rozvodů tepelné energie 

byla dle prozatím zachována na 
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hodnotě 25 let namísto 

navrhovaných 30 let. Energetický 

regulační úřad nicméně 

předpokládá úpravu na 30 let 

v souvislosti s diskuzemi ohledně 

nové koncepce regulace 

teplárenství, konkrétně stanovení 

přiměřeného zisku a jeho základny. 

 

9. 

Připomínka k čl. III. - Účinnost 

Navrhujeme odložit účinnost novely vyhlášky o jeden rok. 

„Energetický regulační úřad stanovuje účinnost vyhlášky na 1. 1. 20221 v souladu se zákonem 

č. 277/2019, kterým se novelizuje mj. zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv.“ 

Odůvodnění: 

V souvislosti s navrženou účinností upozorňujeme, že v případě zásadních změn ve výkazech 

nemusí být jednotlivé společnosti schopny některé hodnoty za rok 2020 vykázat. Lze očekávat, že 

výsledné znění novely vyhlášky bude k dispozici až na konci roku 2020 a na případné úpravy 

informačních systémů a změny interních postupů pro vykazování nebude v případě výkazů za rok 

2020 dostatek času. Navíc některé úpravy informačních systémů nelze realizovat zpětně. Z tohoto 

důvodu požadujeme odložit účinnost navrhované vyhlášky. 

Neakceptováno 

Z pohledu Energetického úřadu 

nedochází k významným změnám 

v požadavcích na předkládaná data, 

proto nepovažuje za nutné odkládat 

účinnost předložení regulačních 

výkazů. Regulované společnosti 

budou mít časový prostor 

minimálně 4 měsíců od platnosti 

navržené vyhlášky po povinnost 

předložení prvních výkazů. Většina 

nyní navrhovaných změn byla 

Energetickým regulačním úřadem 

představena již v průběhu podzimu 

2019, kdy proběhnul první veřejný 

konzultační proces k návrhu této 

vyhlášky. 

MMR Připomínky 

 

1. 

K čl. I, bodu 15 

V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, v souladu s novelizačním bodem 15, 

kterým se vkládá příloha č. 1, část 1 řádek 23-D6, doporučujeme vypustit slovo „bodu“. 

Akceptováno 

 

2. 
K čl. I, bodu 16 
V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, v souladu s novelizačním bodem 16, 

doporučujeme na stranách 23 a 24 upravit čísla bodů tak, aby odpovídala číslům v návrhu vyhlášky 

Akceptováno 
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(strana 16). 

 

3. 

K čl. I, bodu 16 
V novelizačním bodě 16, kterým se vkládá „Výkaz 12-B4“, doporučujeme v souladu s platným 

zněním vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn doplnit tabulku „Skutečná cena elektřiny pro 

krytí ztrát v distribuční soustavě za rok i-2 [Kč/MWh]“. 

Akceptováno 

 

4. 
K čl. I, bodu 17 
V novelizačním bodě 17 doporučujeme za text „11.“ vložit slova „Výkaz 13-D3:“, za text „12.“ 

vložit slova „Výkaz 13-T1a):“ a za text „13.“ vložit slova „Výkaz 13-L:“. 

Akceptováno 

 

5. 
K čl. I, bodu 24 
V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, ve výkazu 13-D3, doporučujeme 

škrtnout i čísla řádků 52 a 53. 

Akceptováno 

 

6. 
K čl. I, bodu 46 

V novelizačním bodě 46, kterým se vkládají vysvětlivky k výkazu 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv, 

doporučujeme slova „majetek majetek“ nahradit slovem „majetek“. 

Akceptováno 

 

7. 

K čl. I, bodu 46 
V novelizačním bodě 46, kterým se vkládá výkaz 23-A TR: Výkaz tranzitního majetku, 

doporučujeme vypustit řádky 12 a 13, neboť dané tranzitní plynovody jsou již uvedeny v řádcích 

10 a 11, a v návaznosti na to přečíslovat dosavadní řádky 14 až 35 na řádky 12 až 33. 

 

Obdobně doporučujeme upravit výkaz 23-N TR – Výkaz tranzitních nákladů. 

Neakceptováno 

Je pravdou, že se jedná o shodný 

majetek (tedy i položky 

v uvedených výkazech), nicméně 

je to tak ve výkazech záměrně. 

K uvedenému majetku se totiž 

vztahují dvě různé výše alokačního 

klíče, které budou platné 

v následujících letech. Pro 

kompletní vykázání všech údajů 

k tomuto majetku je tak nezbytné, 

aby tyto plynovody byly ve 

výkazech uvedeny dvakrát. 

 

8. 

K čl. I, bodu 46 
V novelizačním bodě 46, kterým se vkládá výkaz 23-D1 e) – j): Výkaz rezervované denní 

přepravní kapacity na vstupních a výstupních hraničních bodech pro rezervaci denní a vnitrodenní 

kapacity, doporučujeme, v souladu s platným zněním vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, 

ve sloupci i slova „název bodu“ nahradit slovem „CELKEM“ a ve sloupci q slova „název bodu“ 

nahradit slovem „CELKEM“. 

Akceptováno 
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9. 

K čl. I, bodu 46 
Doporučujeme sjednotit znění novelizačního bodu 46, kterým se vkládá výkaz 23-D4: Výkaz 

plánované denní pevné přepravní kapacity a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím 

bodě a bodech přímo připojených zákazníků, ve sloupci „Datum“ („MWh/den“) se zněním platného 

znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn, ve sloupci „Datum“ („x“). 

Akceptováno 

 

10. 

K čl. I, bodu 47 
V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme na straně 154 u výkazu 

25-HV: Výkaz hospodářského výsledku ve zrušeném řádku č. 56 – Bankovní převody, ve sloupci e 

přeškrtnout i text „x“. 

Akceptováno 

ÚVČR-VÚV Zásadní připomínky 

 

1. 

K § 5, odst. 1 a 3. požadujeme vysvětlení – upřesnění zavedení položky „majetek nabytý přeměnou 

společnosti“ v regulačním výkazu a jeho případné přesunutí do odst. 3b.  

Obdobně pak u termínu „změny klasifikace majetku“. V návaznosti na to pak v příloze č. 2 ve 

výkazu 12-A upravit názvy - pojmy. 

Vysvětleno, neakceptováno 

Majetek nabytý přeměnou 

společnosti dle pravidel pro 

stanovení výnosů v V. regulačním 

období, která jsou uvedena 

v Zásadách cenové regulace pro 

regulační období 2021-2025 pro 

odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství, pro činnosti operátora 

trhu v elektroenergetice a 

plynárenství a pro povinně 

vykupující, vstupuje do výpočtu 

hodnoty RAB. Proto je nutné, aby 

Energetický regulační úřad měl 

tuto hodnotu k dispozici. 

Majetek nabytý přeměnou 

společnosti („koncernu“) je pro 

regulované subjekty majetek 

nabytý v pořizovací ceně, stejný 

princip jako u aktivovaného 

majetku. 

Vysvětleno, akceptováno 

Změny klasifikace majetku - každý 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVREHCJT)



16 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

majetek je organizačně přiřazený 

na určitý objekt (na nákladové 

středisko), ze kterého může být z 

určitého důvodu přesunut na jiný, 

tudíž může dojít k případu, že je 

následně vykázán v jiné položce, 

resp. řádku výkazu 12-A (např. z 

majetku přímo přiřazeného se stane 

majetek podpůrný). Za společnost 

celkem se tento sloupec musí 

rovnat 0. 

Dříve se tyto změny vykazovaly 

např. ve sloupci „Vyřazený 

majetek“ a tím se ztrácela 

informace o hodnotě skutečně 

vyřazeného majetku na 

jednotlivých technologiích, anebo 

byla upravena zůstatková hodnota 

k 1. 1. a tím byla porušena 

návaznost mezi hodnotou k 1. 1. b. 

r. a 31. 12. m. r. 

Ve výkaze 12-A je sloupec 

„Překlasifikace….“ nově 

pojmenován „Změny klasifikace 

majetku a organizační změny“, aby 

byl jeho název v souladu s pojmy 

uvedenými v § 5. 

 

2. 

Po konzultaci s regulovanými subjekty sdílíme obavy, že navržené změny ve výkazech, které 

budou předávat tyto subjekty ERÚ, si vyžádají úpravy informačních systémů s účinností vyhlášky. 

Je proto nezbytné včas tyto změny definovat. To v praxi znamená zrychlit vydání vyhlášky. 

Akceptováno 

ÚVČR-VÚV Připomínky 

 1. Doplnit přímo do šablon výkazů pravidla pro vykázání všech hodnot ve sloupcích „Úprava“. Neakceptováno 
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Vytvoří se tím legislativní opora pro jejich zavedení. Pokyny k vyplnění regulačních 

výkazů byly na základě stanoviska 

Legislativní rady vlády z roku 

2015 z vyhlášky odstraněny a od té 

doby je Energetický regulační úřad 

vydává prostřednictví svých 

výkladových stanovisek k této 

vyhlášce. V tomto přístupu bude 

Energetický regulační úřad 

pokračovat i nadále. 

 

2. 

Zrušení výkazu 12-N přílohy č. 2 z návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví. V opačném případě 

by mělo ERÚ odborně zdůvodnit jeho oprávněnost a využití v takto detailní podobě. 
Neakceptováno 

Pro účely regulace je nutné rozdělit 

náklady včetně správní režie do 

jednotlivých napěťových hladin a 

dále z důvodu kontroly nákladů 

klíčových procesů u provozovatelů 

soustav je nutné tento výkaz 

zachovat. Energetický regulační 

úřad se chce v budoucnu zaměřit 

spíše na detailnější členění a 

specifikaci nákladů uvedených ve 

výkazu 12-N, z toho důvodu 

nebude výkaz 12-N zrušen. 

MPO Připomínka 

 
1. 

K novelizačnímu bodu 1 - doporučujeme uvést tento bod v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) LPV, 

např. takto: “§ 2 včetně nadpisu zní:“. Dále doporučujeme nadpis “Vymezení pojmů“ uvést tučně. 
Akceptováno 

SPČR Zásadní připomínky 

 

1. 

Připomínka k § 5 odst. 3 

K 5 odst. 3 požadujeme 

1) Vysvětlit na příkladech z praxe, co má být zahrnuto pod položku „změny klasifikace majetku“, 

resp. „Překlasifikace majetku, organizační změny (přírůstek +/úbytek -)“.  

1) Vysvětleno 

Změny klasifikace majetku - každý 

majetek je organizačně přiřazený 

na určitý objekt (na nákladové 

středisko), ze kterého může být z 
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2) Sjednotit používané pojmosloví v § 5 odst. 3 s pojmoslovím v příloze č. 2. 

Text ustanovení § 5 odst. 3 navrhujeme upravit následujícím způsobem: 

„(3) Ve výkazu aktiv a změn aktiv se vykazují 

a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva, a aktivovaný majetek a majetek nabytý přeměnou 

společnosti, 

b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a, vyřazený majetek, majetek nabytý přeměnou společností 

a změny klasifikace majetku a 

c) účetní odpisy.“ 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, jaké příklady z praxe mají být pod položku „změny klasifikace majetku“, resp. 

„Překlasifikace majetku, organizační změny (přírůstek +/úbytek -)“ zahrnuty. 

V případě relevantního vysvětlení opodstatněnosti této položky v regulačním výkazu, navrhujeme 

úpravu a doplnění textace § 5, odst. 3 návrhu vyhlášky ve vazbě na navrhované rozšíření výkazu 

12-A. Termín „Majetek nabytý přeměnou společností“ by měl být z podstaty věci zahrnut pod 

písm. b). Předpokládáme, že obě výše uvedené položky se budou načítat do zůstatkové hodnoty k 

31. 12., proto by měly být v písm. b), aby se zůstatková hodnota k 31. 12. správně dopočetla ze 

zůstatkové hodnoty k 1.1. 

Požadujeme sjednocení pojmosloví: V Příloze č. 2 ve výkazu 12-A je nový sloupec pojmenován 

„Překlasifikace majetku, organizační změny (přírůstek +/úbytek -)“, avšak v návrhu vyhlášky je v 

textaci § 5, odst. 1 odlišný popis, a to „změny klasifikace majetku“ – zde již nejsou zmíněny 

„organizační změny“.  

určitého důvodu přesunut na jiný, 

tudíž může dojít k případu, že je 

následně vykázán v jiné položce, 

resp. řádku výkazu 12-A (např. z 

majetku přímo přiřazeného se stane 

majetek podpůrný). Za společnost 

celkem se tento sloupec musí 

rovnat 0. 

Dříve se tyto změny vykazovaly 

např. ve sloupci „Vyřazený 

majetek“ a tím se ztrácela 

informace o hodnotě skutečně 

vyřazeného majetku na 

jednotlivých technologiích, anebo 

byla upravena zůstatková hodnota 

k 1. 1. a tím byla porušena 

návaznost mezi hodnotou k 1. 1. b. 

r. a 31. 12. m. r. 

2) Akceptováno 

V příloze č. 2 ve výkaze 12-A je 

sloupec „Překlasifikace….“ nově 

pojmenován „Změny klasifikace 

majetku a organizační změny“, aby 

byl jeho název v souladu s pojmy 

uvedenými v § 5. 

3) Částečně akceptováno 

Majetek nabytý přeměnou 

společnosti („koncernu“) je pro 

regulované subjekty majetek 

nabytý v pořizovací ceně, stejný 

princip jako u aktivovaného 

majetku. 

Do § 5 odst. 3 písm. b) byly 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVREHCJT)



19 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

doplněny „změny klasifikace 

majetku a majetek přeřazený 

z důvodu organizačních změn“. 

§ 5 odst. 3 tedy nyní zní: 

a) v účetní pořizovací hodnotě 

aktiva, aktivovaný majetek 

a majetek nabytý přeměnou 

společnosti, 

b) v účetní zůstatkové hodnotě 

aktiva, vyřazený majetek, 

změny klasifikace majetku 

a majetek přeřazený z 

důvodu organizačních 

změn a 

c) účetní odpisy. 

 

2. 

Připomínka k novelizačnímu bodu 13 

V § 16 odst. 1 požadujeme druhou větu nahradit následující: 

„Držitel licence vykazuje údaje za činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou 

cenovou lokalitu v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen 

tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cenové lokality.“ 

Odůvodnění: 

V § 2 se vypouští definice cenové lokality. S ohledem na jistotu regulovaných subjektů se 

domníváme, že by měla být vyhláška jednoznačně navázána na cenové rozhodnutí ERÚ i v případě 

výkazu cenové lokality, podobně jako je tomu v případě výkazu cen a technických parametrů v § 

17. 

Akceptováno částečně 

S ohledem na skutečnost, že se 

jedná o vykazování pro účely 

regulace, považujeme vazbu mezi 

cenovým rozhodnutím a vyhláškou 

za samozřejmou a považujeme za 

nadbytečné ji zdůrazňovat přímo v 

textu vyhlášky. Tato vazba mezi 

cenovým rozhodnutím a vyhláškou 

platí jak pro pojem cenových 

lokalit, tak i pro jiné pojmy 

používané v rámci cenové 

regulace. Aby nicméně Úřad vyšel 

připomínkovému místu vstříc a 

vyvrátil pochybnosti, které snad 

mohou v tomto ohledu panovat, 

zdůrazní výše uvedený vztah i v 

důvodové zprávě u bodu 1, který 
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ruší definici cenových lokalit v § 2, 

případně bude tato vazba 

zdůrazněna i ve výkladových 

stanoviscích Úřadu. 

 

3. 

Připomínka k čl. III - Účinnost 

Navrhujeme odložit účinnost novely vyhlášky na 1.1.2022. 

„Energetický regulační úřad stanovuje účinnost vyhlášky na 1. 1. 20221 v souladu se zákonem 

č. 277/2019, kterým se novelizuje mj. zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv.“ 

Odůvodnění: 

V případě navržené účinnosti upozorňujeme, že v případě zásadních změn ve výkazech nemusí být 

jednotlivé společnosti schopny některé hodnoty za rok 2020 vykázat. Lze očekávat, že výsledné 

znění novely vyhlášky bude k dispozici až na konci roku 2020 a na případné úpravy informačních 

systémů a změny interních postupů pro vykazování nebude v případě výkazů za rok 2020 dostatek 

času. Navíc některé úpravy informačních systémů nelze realizovat zpětně. Z tohoto důvodu 

požadujeme odložit účinnost navrhované vyhlášky. 

Neakceptováno 

Z pohledu Energetického úřadu 

nedochází k významným změnám 

v požadavcích na předkládaná data, 

proto nepovažuje za nutné odkládat 

účinnost předložení regulačních 

výkazů. Regulované společnosti 

budou mít časový prostor 

minimálně 4 měsíců od platnosti 

navržené vyhlášky po povinnost 

předložení prvních výkazů. Většina 

nyní navrhovaných změn byla 

Energetickým regulačním úřadem 

představena již v průběhu podzimu 

2019, kdy proběhnul první veřejný 

konzultační proces k návrhu této 

vyhlášky. 

 

4. 

Připomínka k Příloze č. 2 k výkazům 12-HV – N a 12-HV – V 

Požadujeme v rámci výkazů 12-HV – N a 12-HV – V doplnit přímo do šablon výkazů pravidla pro 

vykázání hodnot ve sloupcích „Úprava“ a obecně navrhujeme tento přístup pro všechny nově 

přidávané sloupce. 

Odůvodnění: 

Jsme přesvědčeni, že je potřeba legislativně zakotvit zejména pravidla pro vykázání hodnot 

tzv. neuznatelných nákladů, resp. neuznatelných výnosů v regulaci. Z našeho pohledu je maximálně 

vhodným způsobem uvést tato pravidla přímo v šablonách výše uvedených výkazů, a to zejména z 

důvodu potřeby legislativního zakotvení, věcné provázanosti samotných výkazů a pravidel pro 

jejich sestavení a z důvodu přehlednosti. Pravidla pro vyplnění výkazů jsou uvedena i u jiných 

výkazů, např. „Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv“ nebo „Výkaz 12–IA: Výkaz souhrnu 

Neakceptováno 

Při rozhodování o ekonomicky 

oprávněných nákladech je nutné 

respektovat jejich definici 

uvedenou v zákoně č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Z důvodu maximální 

transparentnosti a předvídatelnosti 

však Energetický regulační úřad 

pracuje s bližším vymezením 

nákladů zahrnutých do parametru 

povolených nákladů, z čehož však 
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aktivovaných investičních akcí“. 

Obecně navrhujeme tento přístup pro všechny nově přidané sloupce. Těmito opatřeními bude 

dosaženo jednotného chápání způsobu vykazování. 

automaticky nevyplývá, že náklady 

neobsažené 

v parametru povolených nákladů 

jsou automaticky ekonomicky 

neoprávněné náklady případně 

náklady neuznatelné v regulaci. 

Zásady cenové regulace pro 

regulační období 2021-2025 pro 

odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství, pro činnosti operátora 

trhu v elektroenergetice a 

plynárenství a pro povinně 

vykupující obsahují parametr 

faktor trhu, v rámci kterého lze po 

posouzení Energetickým 

regulačním úřadem uznat náklady 

nezahrnuté do parametru 

povolených nákladů. V případě 

vymezení nákladů, které 

Energetický regulační úřad 

zahrnuje do parametru povolených 

nákladů, je nutné vycházet i 

z jejich proměny v čase a ponechat 

tak regulátorovi dostatečnou 

flexibilitu při jejich zohlednění, 

cenová rozhodnutí jsou proto 

vhodnějším nástrojem pro jejich 

specifikaci. 

Pokyny k vyplnění regulačních 

výkazů byly na základě stanoviska 

Legislativní rady vlády z roku 

2015 z vyhlášky odstraněny a od té 

doby je Energetický regulační úřad 

vydává prostřednictví svých 
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výkladových stanovisek k této 

vyhlášce. Vydáváním výkladových 

stanovisek je tedy dosaženo 

jednotného chápání způsobu 

vykazování. 

 

5. 

Připomínka k Příloze č. 2 k Výkazu 12-N 

Požadujeme vypustit výkaz 12-N z návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví. 

Odůvodnění: 

Zpracování výkazu 12-N je velmi náročné a je zatíženo v mnoha případech subjektivním přístupem 

každé společnosti (potřebné alokace nákladů mezi procesy a podprocesy). Zároveň je potřeba uvést, 

že společnosti provedly v minulosti celou řadu procesních a organizačních změn (a to i v 

návaznosti na změny okolního prostředí včetně legislativy) a samotné nastavení výkazu, které bylo 

provedeno před mnoha lety, již nemusí být vyhovující. Také nám není známo, že by ERÚ tento 

výkaz v takto detailní podobě využíval. S ohledem na uvedené navrhujeme tento výkaz zrušit. 

Neakceptováno 

Pro účely regulace je nutné rozdělit 

náklady včetně správní režie do 

jednotlivých napěťových hladin a 

dále z důvodu kontroly nákladů 

klíčových procesů u provozovatelů 

soustav je nutné tento výkaz 

zachovat. Energetický regulační 

úřad se chce v budoucnu zaměřit 

spíše na detailnější členění a 

specifikaci nákladů uvedených ve 

výkazu 12-N, z toho důvodu 

nebude výkaz 12-N zrušen. 

 

6. 

Připomínka k Příloze č. 2 k Výkazům 12-T1b) a 12-T1c) 

Požadujeme ponechat výkazy 12-T1b) a 12-T1c) ve stávající podobě dle aktuálně platné vyhlášky 

č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, v platném znění a potřebné změny řešit komplexně až 

při přípravě zcela nového výkazu. 

Odůvodnění: 

Údaje v nově navrhovaných sloupcích c a d „Počet odběrných míst bez výroben I. kategorie“ a 

„Počet odběrných míst s výrobnou I. kategorie“ neslouží k výpočtu korekčního faktoru za činnost 

distribuce za i-2 a jsou z našeho pohledu nadbytečné. 

Neakceptováno  

Výkaz je reálně v této podobě 

subjektům zasílán k vyplnění již 

několik let a naprostá většina 

regulovaných subjektů uvedené 

členění vykazuje. Výkazy slouží 

pro výpočet korekčního faktoru i-2. 

 

7. 

Připomínka k Příloze č. 10 

Větu uvedenou pod tabulkou 4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do užívání po 1. 

lednu 2011 ode dne 1. ledna 2021 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné 

energie nebo rozvod tepelné energie ve znění: „Pro odpis majetku používaného pro výkon činnosti 

č. 31 nebo 32, který není v této části přílohy uveden, se použijí jednotné odpisové sazby podle částí 

Akceptováno částečně 

Akceptováno částečně 

Věta odkazující na části 1 až 3 této 

přílohy byla z návrhu vyhlášky 

odstraněna a zároveň byla tabulka 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBVREHCJT)



23 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

1 až 3 této přílohy obdobně.“ požadujeme nahradit textem: „Doby odpisování ostatních stálých 

aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.“ 

Odůvodnění: 

Majetek, na který se vztahuje minimální doba odpisování pro výkon činností č. 31 a 32, musí být 

v příloze stanoven zcela jednoznačně a nikoliv rozšiřován vágním odkazem na odpisové sazby 

určené pro jiné činnosti. 

4 rozšířena o několik položek 

z tabulek pro odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. 

Konkrétně se jedná o plynovodní 

přípojky, elektropřípojky podzemní 

a oplocení. 

Situace v sektoru elektroenergetiky 

a plynárenství je jiná než u 

teplárenství. V těchto odvětvích je 

uplatňována regulace formou 

úředně stanovených cen, s čímž je 

spojen je i jiný přístup regulátora a 

regulovaných subjektů (např. 

ucelený seznam majetku a jeho 

odpisových sazeb v dotčené příloze 

č. 10 vyhlášky, sjednocení hodnoty 

majetku v jeden okamžik, jednotný 

přístup regulovaných subjektů k 

majetku, každoroční 

vyhodnocování změny stavu 

majetku ze strany ERÚ a jejich 

vstupu do regulační báze aktiv, 

sledování a vyhodnocování 

investic ze strany ERÚ). V sektoru 

teplárenství je žádoucí zachovat 

stávající stav, a to konkrétně 

úpravu v cenovém rozhodnutí ERÚ 

č. 6/2020 k cenám tepelné energie, 

bod 2.2. přílohy č. 1 Odpisy, proto 

nebude pod tabulkou č. 4 uvedena 

požadovaná věta s odkazem na 

odpisový plán držitele licence. 
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8. 

Připomínka k Příloze č. 10 

Požadujeme v tabulce 4. Minimální doba odpisování majetku uvedeného do užívání po 1. lednu 

2011 ode dne 1. ledna 2021 používaného pro výkon činnosti č. 31 nebo 32 - výroba tepelné energie 

nebo rozvod tepelné energie zachovat stávající minimální dobu odepisování výrobních budov pro 

energetiku a teplovodních, horkovodních a parních rozvodů tepelné energie. 

Odůvodnění: 

Energetický regulační úřad prodloužení minimálních dob odepisování nijak nezdůvodnil, nebyla 

provedena žádná analýza dopadu. Výrobní budovy pro energetiku jsou zpravidla montované 

konstrukce, u nichž i s ohledem na životnost vlastní technologie nelze předpokládat životnost 50 

let, natož takovou životnost stanovit jako minimální. Vzhledem k dosavadním zkušenostem 

s novými rozvody a náklady na jejich opravy odhadujeme jejich životnost okolo dosavadních 25 

let. Prodloužení minimální životnosti rozvodů tepelné energie dále zhorší ekonomické podmínky 

pro nahrazování parních rozvodů a směřuje tedy i proti snaze zlepšit energetickou účinnost rozvodů 

tepla a tím přispět ke stabilním cenám tepelné energie pro zákazníky. 

Akceptováno částečně 

Prodloužením minimální doby 

odpisování u budov pro energetiku 

došlo ke sjednocení se sazbami 

u distribuce elektřiny (držitel 

licence na činnost č. 12), distribuce 

plynu (držitel licence na činnost č. 

22) a přepravy plynu (držitel 

licence na činnost č. 23), kde jsou 

dle vyhlášky stanoveny jednotné 

roční účetní sazby pro odpisování 

budov pro obchod a služby, pro 

průmysl a skladování, pro výrobní 

energetiku 2 %, což odpovídá nově 

stanovené minimální době 

odpisování budov pro energetiku 

50 let.  

Při úpravě odpisových sazeb ERÚ 

vycházel dále ze své dlouhodobé 

praxe a zjištění v rámci 

prováděných kontrol, kterou si 

potvrdil výší odpisových sazeb 

používaných v zahraničí, 

konkrétně ze slovenské vyhlášky 

č. 248/2016 Z. z., vyhláška Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví, 

ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v tepelnej energetike, kde 

je životnost předizolovaného 

potrubí pro rozvod tepla stanovena 

na 30 let a dále u budov 

(betonových, administrativních, 

kioskových) je stanovena životnost 
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50 let a u budov zděných 60 let. 

Dále i Český účetní standard pro 

některé vybrané účetní jednotky č. 

708, jehož cílem je mimo jiné 

stanovit základní postupy pro 

určení výše odpisů dlouhodobého 

majetku a účtování odpisů 

dlouhodobého majetku, stanovuje 

kategorizaci dlouhodobého 

majetku a do 31. 12. 2015 

stanovoval i dobu jeho používání, 

kdy u pozemních staveb pro 

průmysl (energetiku) či staveb pro 

výrobní energetiku byla doba 

používání stanovena na 50 let a u 

budov pro výrobní energetiku či 

pro průmysl dokonce 80 let. Dále u 

řádů a sítí parovodních, 

teplovodních a horkovodních 

předpokládal životnost 50 let. 

V případě budov ERÚ rozlišuje 

mezi pojmy budova a stavba, kdy 

stavbou se rozumí veškerá stavební 

díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele 

na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, 

na účel využití a dobu trvání, 

budovou pak je 

nadzemní stavba spojená se zemí 

pevným základem, která je 

prostorově soustředěna a navenek 

převážně uzavřena obvodovými 
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stěnami a střešní konstrukcí, s 

jedním nebo více ohraničenými 

užitkovými prostory. Budovy 

mohou být rozličných typů – od 

jednoduchých přístřešků poskytujíc

ích pouze ochranu před deštěm, až 

po složité komplexy, jako je 

například nemocnice. 

Úprava tabulky č. 4. Minimální 

doba odpisování majetku 

uvedeného do užívání ode dne 1. 

ledna 2021 používaného pro výkon 

činnosti č. 31 nebo 32 - výroba 

tepelné energie nebo rozvod 

tepelné energie v příloze č. 10 - 

Jednotné odpisové sazby a 

minimální doba odpisování 

majetku, kdy se řádky: 

Majetek 

Minimální doba 

odpisování 

(roky) 

Sklady betonové 50 

Sklady plechové 20 

nahrazují:  

Majetek 

Minimální doba 

odpisování 

(roky) 
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https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C4%9Bna_(stavba)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echa
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1ek&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9%C5%A1%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice
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Resort Připomínky Vypořádání 

Energetické 

stavby plechové 

s výjimkou 

výrobních budov 

pro energetiku  

20 

Energetické 

stavby jiné 

s výjimkou 

výrobních budov 

pro energetiku 

30 

 

Z pohledu ERÚ dané může naopak 

zlepšit ekonomické podmínky 

z hlediska zlepšení postavení 

dodavatele vůči konkurenci 

prostřednictvím nižší ceny.  

 Minimální doba odepisování 

teplovodních, horkovodních a 

parních rozvodů tepelné energie 

byla dle prozatím zachována na 

hodnotě 25 let namísto 

navrhovaných 30 let. Energetický 

regulační úřad nicméně 

předpokládá úpravu na 30 let 

v souvislosti s diskuzemi ohledně 

nové koncepce regulace 

teplárenství, konkrétně stanovení 

přiměřeného zisku a jeho základny. 
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