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Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu
vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním
výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
Právní předpis:
Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška
č. 262/2015 Sb.“).
Ustanovení právního předpisu:
Příloha č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb.
Související ustanovení právních předpisů:
-

§ 20 odst. 6 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.

Účel výkladového stanoviska:
Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích
a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem 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, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d)
energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 8 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem
sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.
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Stanovisko k příloze č. 8 vyhlášky č. 262/2015 Sb.
Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému
regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením
1) obchodní firmy,
2) právní formy právnické osoby,
3) sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,
4) identifikačního čísla,
5) daňového identifikačního čísla.
Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení
1) tis. Kč na 3 desetinná místa,
2) MWh na 3 desetinná místa.
Držitel licence na činnost číslo 25 – uskladňování plynu vyplňuje výkazy podle dále uvedených
pravidel:

1) Výkaz 25-A: Výkaz aktiv
1.1) Charakteristika sloupců výkazu


Pořizovací hodnota aktiv

-



Zůstatková hodnota aktiv -



Odpisy

-

jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele
licence.
jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele
licence.
jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

1.2) Charakteristika řádků výkazu
Majetek zahrnovaný do provozních aktiv
a) Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.
b) Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.
1.2.1) Přímo přiřaditelný majetek
Přímo přiřaditelný majetek má technologický charakter a lze jej přímo přiřadit k činnosti uskladňování
plynu a k ostatním činnostem.
Přímo přiřaditelný majetek je uváděn v členění na:
 uskladňování plynu – přímo přiřaditelný majetek – ř. 1,
 ostatní činnosti – přímo přiřaditelný majetek – ř. 2.
1.2.2) Společný majetek – ř. 3
Společný majetek pro zajištění činnosti uskladňování plynu a ostatních činností.

2/5

1.2.3) Nezahrnovaná aktiva – ř. 4
Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci uskladňování plynu, který podle § 2 vyhlášky
č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.
1.2.4) Finanční leasing – ř. 5
Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty
majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován
k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po
jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické
právo (dále jen „finanční leasing“). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv
uzavřených do 31. 12. 2020.
V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu.
Hodnota je vypočtena jako saldo finančního leasingu dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. – ř. 6
a ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů – ř. 7.
1.2.5) Společnost celkem – účetnictví – ř. 9
Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota dlouhodobých aktiv a odpisů za společnost
celkem.

2) Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku
2.1) Charakteristika sloupců výkazu


Celkem





Ostatní
Licence
Úprava



Uskladňování

- výnosy a náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků
a ztrát společnosti.
- výnosy a náklady přímo nesouvisející s udělenou licencí na uskladňování plynu.
- výnosy a náklady přímo související s udělenou licencí na uskladňování plynu.
- náklady, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení
příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
- výnosy a náklady za licencovanou činnost po odečtení sloupce Úprava.

2.2) Charakteristika řádků výkazu
2.2.1) Výnosy


ř. 4 až 8

-



ř. 9

-




ř. 10 a 12
ř. 13

-

1

v jednotlivých řádcích se vyplňují tržby v rámci všech typů smluv, které souvisí
s konkrétním produktem;
tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s činností provozování
zásobníku plynu;
položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);
výnosy, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady;

) Příloha č. 2 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, ve
znění pozdějších předpisů.
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ř. 14
ř. 58

-

položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);
položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1).

položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);
náklady spojené s vlastní spotřebou zemního plynu;
náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu;
náklady spojené s nákupem zemního plynu pro krytí vlastních ztrát v zásobníku
plynu;
náklady spojené s veškerou spotřebou energií kromě nákladů uvedených
v nákladových položkách řádků 19 až 21;
položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);
náklady spojené se skladováním zemního plynu – cizí zásobníky;
náklady na opravy a udržování;
náklady z finančního leasingu (dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.);
placené nájemné a pachtovné, které není považováno za finanční leasing;
služby související s nákupem IT služeb;
náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb;
náklady na zajišťování odečtů odběrných a předávacích míst, cejchování
a ověřování plynoměrů a souvisejících činností;
náklady na služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;
změna stavu zásob – bilanční zemní plyn;
změna stavu zásob vyjma bilančního zemního plynu;
položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);
náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních
nákladů);
položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1), je
snížena o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních
provozních nákladů);
poplatky a náklady za vedení bankovního účtu;
finanční náklady mimo poplatků a nákladů za vedení bankovního účtu.

2.2.2) Náklady





ř. 17
ř. 19
ř. 20
ř. 21

-



ř. 22

-










ř. 23
ř. 25
ř. 26
ř. 27
ř. 28
ř. 29
ř. 30
ř. 31

-







ř. 32
ř. 34
ř. 35
ř. 36 až 50
ř. 52

-



ř. 53

-




ř. 55
ř. 58

-

2.2.3) Hospodářský výsledek


ř. 61 a 62

-

položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1).

3) Výkaz 25-D1: Výkaz objemů uskladněného plynu a zasmluvněné skladovací
kapacity
Ve výkazu v řádcích 1 až 7 držitel licence uvádí množství plynu v objemových jednotkách přímo
související s rezervovanou skladovací kapacitou a příslušným typem smlouvy o uskladňování plynu.
Držitel licence uvede hodnoty ze dne, v němž bylo ve vykazovaném roce ukončeno vtláčení plynu do
zásobníku.
V řádku 8 držitel licence uvádí množství zasmluvněné kapacity na následujích pět skladovacích let2).
Do řádku 8 se uvádějí nejaktuálnější hodnoty k datu vyplňování regulačních výkazů.
2

) § 2 odst. 2 písm. k) vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.
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4) Výkaz 25-D2: Výkaz uskutečněných aukcí
Ve výkazu vyplňuje držitel licence datum konání aukce, vyvolávací cenu, konečnou cenu v aukci, počet
zájemců o skladovací kapacitu, kteří složili jistotu nutnou pro účast v aukci, počet nabyvatelů
skladovací kapacity, mezi něž byla skladovací kapacita rozdělena, a případně další doplňující
informace. Každou aukci vyplní držitel licence na samostatný řádek výkazu. V případě potřeby lze
přidat další řádky.
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