
Příloha č. 1

Ekonomicky oprávněnými náklady nejsou zejména:

 náklady na časopisy, které nejsou svým odborným zaměřením určeny pro regulovaný 

subjekt,

 nákup nápojů a náplní do kávovaru, nápojových automatů apod., pokud nesplňují 

podmínky pro poskytování ochranných nápojů podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

 náklady spojené s vydáváním vlastního časopisu regulovaného subjektu, náklady na výdej 

časopisu prostřednictvím jiného subjektu,

 náklady na pohonné hmoty pro soukromé účely,

 náklady na krytí ztrát a vlastní technologickou spotřebu plynu převyšující stanovený 

normativ ERÚ na celé regulační období,

 náklady na krytí ztrát elektrické energie převyšující stanovený normativ ERÚ na celé 

regulační období,

 náklady na opravu a údržbu dlouhodobého hmotného majetku, který neslouží 

k licencované činnosti, která podléhá regulaci cen,

 stravné při tuzemských pracovních cestách nad výši, která je určena každoročně 

vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí,

 stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách nad výši, která je každoročně 

určena vyhláškou Ministerstva financí,

 náklady na ubytování v průběhu služebních cest nad výši 2 500 Kč na osobu a den

v tuzemská a nad výši 250 EUR na osobu a den v zahraničí,

 náklady na nákup letenek v business třídě, které převyšují hodnotu letenek v ekonomické 

třídě,

 náklady na finanční leasing,

 náklady na reprezentaci,

 náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně nezastupují regulované 

subjekty v mezinárodních institucích, pravidelně nekomunikují se zahraničními 

obchodními partnery, pravidelně nejsou vysílání na zahraniční služební cesty 

a v souvislosti s plněním svých pracovních povinnosti pravidelně nepracují s texty v cizím 

jazyce,

 náklady na studium na středních, vysokých školách a manažerská studia,

 náklady na finanční leasing,

 odstupné vyplacené nad minimální výši dle § 67 odst. 1 zákoníku práce,

 odstupné vyplacené na základě konkurenční doložky nad výši součinu počtu měsíců 

zákazu konkurence a průměrné měsíční mzdy zaměstnance,

 náklady na veškeré benefity poskytované zaměstnancům regulovaného subjektu jako např. 

příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, stavební spoření, příspěvek 

na dovolenou, odměny při životním jubileu apod.,

 náklady na tvorbu a rozpouštění účetních a zákonných rezerv,

 náklady na tvorbu a rozpouštění účetních a daňových opravných položek k pohledávkám,



 náklady na tvorbu a rozpouštění účetních opravných položek k ostatním aktivům,

 zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku,

 náklady na prodej materiálu,

 náklady na pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů,

 smluvní pokuty, pokuty a penále,

 náklady na poskytnuté dary,

 odpisy pohledávek, které nejsou nedobytné,

 náklady na komoditu v případě vyúčtování neoprávněného odběru v oblasti plynárenství,

 manka a škody způsobené vlastními zaměstnanci, které nespadají pod ustanovení § 24, 25 

a § 58, 59 energetického zákona1),

 finanční náklady s výjimkou úroků z úvěrů operátora trhu a související s činností POZE 

a nákladů a poplatků za vedení bankovního účtu,

 mimořádné náklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů,

 daň z příjmů právnických osob.

                                                          
1
) zákon 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




