Zpráva o hospodaření s prostředky Energetického regulačního fondu
za rok 2009 a návrh rozpočtu fondu na rok 2010


Dne 1. prosince 2007 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 280/2007 Sb., "o provedení
ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad
rámec licence." Ve smyslu této vyhlášky odpadá žadatelům povinnost sdělovat výši
jejich ročních tržeb z licencované činnosti za předpokladu, že se v příslušném
kalendářním roce nebudou vybírat žádné finanční příspěvky do fondu.



V roce 2009 byl vyplacen finanční příspěvek z účtu fondu a zůstatek na účtu fondu
klesl pod zákonem stanovený limit 45.000.000 Kč.



Povinnost držitelů licencí k příspěvkům do fondu vznikne, nedosahuje-li výše
příspěvků na účtu ke konci zúčtovacího období výše 50 000 000 Kč. Příspěvky do
fondu se vyměří za účetní období fondu, ve kterém klesne zůstatek fondu nejméně
o 5 000 000 Kč.

Z tohoto důvodu se v roce 2010 bude vybírat příspěvek do fondu od všech
držitelů licencí v odvětví teplárenství.


Dotčení držitelé licencí budou v průběhu měsíců března až května 2010 obesláni
dopisem s informací o povinnosti předat ERÚ údaj o celkových ročních tržbách za
uplynulý kalendářní rok. Následně ERÚ vypočte a vyměří výši příspěvku jednotlivým
držitelům licencí. Termín pro odvod vypočteného příspěvku jednotlivými držiteli
licencí je energetickým zákonem stanoven nejpozději do 31. října 2010.



V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, byl proveden účetní audit
fondu, který potvrdil správnost vykázaných údajů. Podle vyjádření nezávislého
auditora bylo účetnictví fondu vedeno v souladu s platnými právními předpisy
a zobrazuje věrně jeho stav za účetní období kalendářního roku 2009

Prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence podle § 14 energetického
zákona, kteří plní povinnost dodávky tepelné energie nad rámec licence, vede Energetický
regulační úřad na zvláštním běžném účtu.
Na základě ustanovení § 14 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění,
tvoří příjmy účtu platby povinného subjektu, úroky a penále.
Počáteční stav fondu byl k 1. 1. 2009 ve výši 50.956.554,49 Kč. V průběhu roku 2009 byl
z účtu fondu vyplacen finanční příspěvek ve výši 6.412.956,20 Kč.
Po připočtení úroků (ve smyslu novely energetického zákona) a odpočtu vyplaceného
příspěvku činil zůstatek na zvláštním běžném účtu fondu ke dni 31. 12. 2009 částku ve výši
44.788.649,67 Kč.

