Odůvodnění změn
vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
K § 5 odst. 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. V souladu s touto změnou tak
dochází k úpravě § 5 odst. 2.
K §6
Tímto ustanovením dochází ke změně názvu výkazu tak, aby lépe vystihoval jeho obsah.
Použitá terminologie se touto změnou dává do souladu s předpisy upravujícími účetnictví.
K § 11 odst. 2
Toto ustanovení se ruší z důvodu další nepotřebnosti dat předkládaných v uvedeném výkaze.
K § 13 odst. 2
Toto ustanovení se zavádí pro zajištění vykazování dat, které již držitel licence
Energetickému regulačnímu úřadu pravidelně poskytuje pro výpočet normativu ztrát pro
účely stanovení zbytkového diagramu v systému TDD.
K § 15 odst. 2
Toto ustanovení se zavádí jednak pro zajištění vykazování dat hodnotách o odběru elektřiny
a rezervovaném příkonu pro potřeby výpočtu složky ceny na podporu elektřiny
z podporovaných zdrojů energie tak, aby byl výpočet zpřesněn o případné plátce připojené
k přenosové soustavě a dále se toto ustanovení zavádí pro zajištění vykazování dat
kapacitního charakteru, které již držitel licence poskytuje v souvislosti s připravovanou
úpravou tarifního systému obdobně k výkazům provozovatelů distribučních soustav.
K § 16 a 17
Legislativně technická úprava
K § 19 odst. 3
Energetický regulační úřad ke své činnosti nepotřebuje od provozovatelů lokálních
distribučních soustav v oblasti plynárenství, kteří požádali Energetický regulační úřad
o odlišné stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů, tolik údajů jako od
provozovatelů regionálních distribučních soustav. Toto ustanovení odkazuje na část přílohy 1,
kde jsou konkrétně specifikovány požadavky na rozsah předkládaných výkazů od takovýchto
provozovatelů lokálních distribučních soustav.
K příloze č. 1
Příloha č. 1 obsahuje pro přehlednost seznam výkazů, termíny, způsob a formát jejich
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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 změny harmonogramu
schvalování nedokončených investic v rámci stanovování povolených výnosů pro držitele
licence.
K příloze č. 2 – výkazy pro držitele licence na distribuci elektřiny
Příloha č. 2 byla upravena v důsledku změn v cenových rozhodnutích Energetického
regulačního úřadu nebo v důsledku další nepotřebnosti některých vykazovaných dat. Jsou zde
doplněny údaje, které se ukázaly jako nezbytné pro řádný výkon regulace a které již byly
v předchozích obdobích regulovanými subjekty pravidelně zpracovávány a vykazovány na
základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů, avšak nebyly
zahrnuty ve vyhlášce. Jde tedy jednak o kompletaci a jednak o stanovení povinnosti tyto
podklady předávat bez předchozího vyžadování. 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 příloze č. 3 – výkazy pro držitele licence na přenos elektřiny
Ve výkazech se mění struktura a názvy jednotlivých produktů odpovídající potřebám
Energetického regulačního úřadu. Změna vede ke zpřehlednění a zpřesnění vykazovaných
informací. 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
Energetický regulační úřad pro svou činnost nevyužívá, navrhuje se tedy jeho zrušení
v důsledku jeho nepotřebnosti. Nově byl zařazen výkaz 13)-T1a), který je nutným podkladem
pro výpočet složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.
K příloze č. 4 – výkazy pro držitele licence na obchod s elektřinou, který je povinně
vykupujícím
Ve výkazu 14-FA došlo k odstranění tabulky pro plánované hodnoty, kterou již pro svou
činnost Energetický regulační úřad nevyužívá, předkládání těchto plánovaných hodnot je tedy
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.
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.
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K příloze č. 5 – výkazy pro držitele licence na činnosti operátora trhu
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 ve výkazech pro 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, sloužících pro stanovení normativu ztrát
vstupujícího do výpočtu odchylek.
K příloze č. 6 – výkazy pro držitele licence na distribuci plynu
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-AM) 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 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, 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 předkládali.
K příloze č. 7 – výkazy pro držitele licence na přepravu plynu
Vzhledem k nově účinnému a do českého modelu trhu s plynem aplikovanému NAŘÍZENÍ
KOMISE (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě
harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, 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 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,
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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 vykazujících subjektů.
K příloze č. 8 – výkazy pro držitele licence na uskladňování plynu
V příloze č. 8 se 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 příloze č. 9 – výkazy pro držitele licence na výrobu a rozvod tepla
Úpravy výkazu 31,32-AP Výkaz aktiv a pasiv reagují 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.
Do nově označeného výkazu 31, 32-CL: Výkaz cenové lokality se v části Spotřeba paliva
(řádek 10-20) doplňuje nový sloupec s názvem Náklady na palivo [Kč bez DPH], do kterého
budou držitelé licence vykazovat informace o finančních nákladech za jednotlivé druhy paliva
za uplynulý rok. Důvodem rozšíření předmětného výkazu o zmiňované informace jsou nově
definované povinnosti Energetického regulačního úřadu vyplývající z novely
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, které se týkají stanovování podpory.
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K příloze č. 10 – odpisové sazby
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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