
Příloha č. 2 

Ekonomicky oprávněné náklady jsou:

 náklady na kancelářský materiál, denní tisk a odbornou literaturu, související 

s licencovanou činností, která podléhá regulaci cen,

 náklady na drobné reklamní předměty v hodnotě do 500 Kč bez DPH, které nepodléhají 

spotřební dani1),

 náklady na hygienické potřeby,

 náklady na nákup ochranných pomůcek podle předpisů BOZP2),

 náklady na pořízení drobného hmotného majetku,

 náklady na nákup pohonných hmot pro provozní potřeby,

 náklady na vlastní spotřebu elektrické energie,

 náklady na spotřebu vody,

 náklady na spotřebu tepla,

 náklady na vlastní spotřebu plynu,

 náklady na materiál na opravy a údržbu,

 náklady na nákup měřících přístrojů,

 náklady na krytí ztrát elektrické energie maximálně ve výši nákladů odpovídajících 

stanovenému normativu ERÚ na celé regulační období,

 náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou 

spotřebu, maximálně ve výši nákladů odpovídajících stanovenému normativu ERÚ 

na celé regulační období,

 náklady na  přepravu zemního plynu přes souhrn předávacích míst mezi přepravní 

a distribuční soustavou,

 náklady na přenosové služby,

 náklady na nákup distribuce od jiných provozovatelů distribučních soustav včetně 

přetoků mezi distribučními soustavami,

 náklady na podpůrné služby pro provozovatele distribuční soustavy,

 náklady na opravu a údržbu v prokázané výši,

 stravné při tuzemských pracovních cestách do výše určené vyhláškou Ministerstva práce 

a sociálních věcí,

 stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách do výše, která je každoročně 

určena vyhláškou Ministerstva financí,

 náklady na ubytování v průběhu služebních cest do výše 2 500 Kč za osobu a den 

v tuzemsku a do výše 250 EUR na osobu a den v zahraničí,

 náklady na nákup letenek do výše hodnoty letenky v ekonomické třídě,

 náklady na pohonné hmoty pro služební jízdy,

 nákup vlakových a autobusových jízdenek a jízdenek na místní hromadnou dopravu,

 vedlejší náklady jako jsou parkovné a dálniční poplatky,

                                                          
1
) zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

2
) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů,



 náklady na poštovné, telefon, internet a koncesionářské poplatky za užívání rozhlasových 

a televizních přijímačů,

 náklady na vodné a stočné,

 náklady na odvoz odpadu,

 náklady na bezpečnostní služby,

 náklady na úklid,

 náklady na odečty měřidel,

 náklady spojené s vystavením faktur,

 náklady na nájemné nemovitých věcí do výše ceny obvyklé v místě nájmu (obvyklá cena 

se zjistí porovnáním cen na realitním trhu v dané lokalitě),

 náklady na nájemné movitých věcí do výše ceny obvyklé,

 náklady na nájemné za distribuční zařízení sloužící k distribuci elektrické energie,

 náklady na nájemné plynárenských zařízení vyplývající z platných smluv uzavřených 

před účinností vyhlášky o způsobu regulace cen v energetice3),

 náklady na nájemné plynárenských zařízení podle přílohy č. 4 vyhlášky o způsobu 

regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství4) u smluv uzavřených po datu 

účinnosti této vyhlášky,

 náklady na užívání za kolektory,

 náklady na jazykové kurzy pro zaměstnance, kteří prokazatelně:

- zastupují regulované subjekty v mezinárodních institucích,

- pravidelně komunikují se zahraničními obchodními partnery,

- pravidelně jsou vysíláni na zahraniční služební cesty,

- v souvislosti s plněním svých pracovních povinností pravidelně pracují s texty 

v cizím jazyce,

 náklady na školení, která jsou stanovena zákonnými předpisy a školení, která jsou 

nezbytná pro vykonávání licencované činnosti, která podléhá regulaci cen. Součástí 

nákladů na školení není doprovodný program, který nesouvisí s licencovanou činností, 

která podléhá regulaci cen,

 náklady na reklamu podle § 25 odst. 11 písm. h) a § 59 odst. 8 písm. y) energetického 

zákona5),

 náklady na členství v odborných komorách, organizacích a společnostech, které je 

povinné ze zákona,

 náklady na služby auditora a daňového poradce,

 náklady na nákup drobného nehmotného majetku,

 náklady na služby informačního systému,

 náklady na konzultační a poradenské služby bezprostředně související s licencovanou 

činností, která podléhá regulaci cen a nelze je zajistit vlastními zaměstnanci,

 náklady na právní služby, které bezprostředně souvisejí s licencovanou činností, které 

podléhají regulaci a nelze je zajistit vlastními zaměstnanci,

                                                          
3
) vyhláška č. 264/2010 Sb., o způsobu regulace cen v energetice

4
) vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, ve znění 
pozdějších předpisů

5
) 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



 náklady spojené s odhalováním neoprávněného odběru plynu a elektřiny,

 mzdové náklady až do výše průměrné mzdy, vykazované regulovaným subjektem za 

kalendářní roky, které budou vybrány jako základ pro nákladovou bázi dalšího 

regulačního období. Mzdové náklady budou přepočteny na průměrný evidenční stav 

zaměstnanců k 31. 12. daného roku. Tyto náklady budou ročně navyšovány eskalačním 

faktorem dle platné metodiky pro dané regulační období,

 náklady na odměny členů statutárních orgánů,

 odstupné vyplacené v minimální výši6),

 odstupné vyplacené na základě konkurenční doložky ve výši součinu počtu měsíců 

zákazu konkurence a průměrné měsíční mzdy zaměstnance,

 dodatkový týden dovolené,

 odvody zákonného, sociálního a zdravotního pojištění ze mzdových nákladů v povolené 

výši,

 zákonné pojištění pro případ úrazu nebo úmrtí zaměstnance,

 náklady vynaložené na stravování zaměstnanců do výše 55 % příspěvku. Výše příspěvku 

na jednu stravenku nesmí překročit výši 70 % stravného při tuzemských pracovních 

cestách, které je každoročně určeno příslušnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních 

věcí,

 náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení s výjimkou ceny potravin,

 silniční daň, daň z nemovitých věcí, spotřební daň, daň z nabytí nemovitých věcí,

 nákup kolků, správní poplatky, dálniční známky, soudní poplatky a poplatky 

za ověřování,

 náklady na věcná břemena, ve výši obvyklé pro konkrétní lokalitu,

 náklady na pojištění majetku a odpovědnosti, související s licencovanou činností, která 

podléhá regulaci cen,

 odpis nedobytných pohledávek (tj. pohledávek, kdy je trvale a objektivně nemožné 

dosáhnout jejich uspokojení prostředky, které právní předpisy připouštějí),

 náhrady za škody, které byly způsobeny neznámým pachatelem (na základě šetření 

policie),

 škody z provozní činnosti dle ustanovení § 24 a 25 a § 58 a 59 energetického zákona5),

 jiné provozní náklady související s licencovanou činností, která podléhá regulaci cen,

 náklady za vedení bankovního účtu, který slouží k vkladům a výběrům související 

s licencovanou činností, která podléhá regulaci cen,

 bankovní poplatky za platby související s licencovanou činností, která podléhá regulaci 

cen,

 úroky z úvěru operátora trhu, které jsou mu  poskytovány bankami, ve výši jaká se 

uplatňuje v místě sídla společnosti v době uzavření smlouvy o úvěru.

Výše uvedené ekonomicky oprávněné náklady se vždy snižují o případné související 

výnosy.

                                                          
6
) § 67 odst. 1, zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů




