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Pokyny k vyplnění regulačních výkazů – povinně vykupující 
(k příloze č. 4 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 a 
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) MW a MWh na 3 desetinná místa, 
3) Kč/MWh na 2 desetinná místa, 
4) procenta na 3 desetinná místa, 
5) kW a kWh na celé kW nebo kWh. 

 
Držitel licence na činnost číslo 14 – obchod s elektřinou vyplňuje výkazy podle dále uvedených 
pravidel: 

1) Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE 
Ve výkazu se vykazuje: 

 majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace 
majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek“), majetek nabytý 
přeměnou obchodní korporace, odpisy a vyřazený majetek, 

 plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou obchodní 
korporace, odpisů a vyřazeného majetku. 

1.1) Charakteristika sloupců výkazu 

 Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele 
licence na obchod s elektřinou související s činností povinně 
vykupujícího1). 

 Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele 
licence na obchod s elektřinou související s činností povinně 
vykupujícího. 

 Změny klasifikace majetku a organizační změny – jedná se o převody majetku mezi kategoriemi 
majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn 
(vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). 
Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0. 

                                                      
1) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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 Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu 
i rozvoj pořízeného v souvislosti s činností povinně 
vykupujícího. 

 Přeměny společnosti - jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou obchodní 
korporace, tzn. fúze nebo rozdělování obchodní korporace. 

 Odpisy  - jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví 
držitele licence, který využívá v souvislosti s činností povinně 
vykupujícího. 

 Vyřazený majetek  - jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu 
prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty 
vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený 
k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel 
licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.  

Za uplynulý kalendářní rok „i-2“ jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., 
zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku 
přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího 
s přeměnou obchodní korporace, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatková hodnota aktiv k 31. 12. 
je z uvedených hodnot dopočtena. 

Pro roky „i-1“ a „i“ jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku 
souvisejícího s přeměnou obchodní korporace, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty 
k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny. 

1.2) Charakteristika řádků výkazu 

 ř. 2 - software a hardware související s činností povinně vykupujícího; 
 ř. 3 - majetek související s činností povinně vykupujícího mimo software a hardware. 

2) Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku 

2.1) Charakteristika sloupců výkazu 

 Celkem - výnosy a náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato část svým věcným obsahem plně 
koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti, pro účely 
regulace je však vyžadováno vykazování hodnot v tis. Kč v rozlišení na 3 
desetinná  místa. 

 Ostatní činnosti - výnosy a náklady z činností nesouvisejících s činností povinně 
vykupujícího. 

 Úprava - výnosy při činnosti povinně vykupujícího související s náklady, které 
nejsou uznávány do regulace, 

 - náklady při činnosti povinně vykupujícího, které nejsou náklady nebo 
výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále následující 
náklady při činnosti povinně vykupujícího    
 finanční náklady, kromě bankovních poplatků a nákladových úroků 

povinně vykupujícího souvisejících s podporou elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, 



3/6 

 úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy 
držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn 
nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze 
smluv uzavřených do 31. 12. 2020, 

 náklady na tvorbu a čerpání rezerv, 
 náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, 

kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám 
vytvořených od 1. 1. 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných 
položek,  

 zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného 
v důsledku prodeje, darování, mank a škod, 

 peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených 
zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy 
nebo jiného vnitřního předpisu), 

 daň z příjmů. 

 Činnost povinně vykupujícího - výnosy a náklady přímo související s činností povinně 
vykupujícího. 

2.2) Charakteristika řádků výkazu 

2.2.1) Výnosy 

 ř. 2 a 3 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2); 
 ř. 5 a 6 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2); 
 ř. 40 - položka je svým obsahem a názvem v souladu s jiným právním předpisem2). 

2.2.2) Náklady 

 ř. 11 - položka zahrnuje náklady na odchylku povinného výkupu elektřiny a náklady 
na odchylku související s výkupem podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012, 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“); 

 ř. 12 - položka zahrnuje vícenáklady povinně vykupujícího podle § 11 odst. 7 zákona 
o podporovaných zdrojích energie; 

 ř. 13 - položka zahrnuje platby výrobcům; 
 ř. 14 - ostatní spotřeba, která neodpovídá řádkům 11 až 13; 
 ř. 16 - náklady na nájemné a pachtovné; 
 ř. 17 - náklady na služby související s nákupem informačních technologií, nebo 

přiřazené ze společných nákladů podle klíče, který držitel licence popíše 
v komentáři k regulačním výkazům; 

 ř. 18 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených 
řádků; 

 ř. 19 a 25 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2); 

                                                      
2) 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. 28 - úpravy hodnot dlouhodobého majetku – trvalé (odpisy) vykázané v souladu 
s Českými účetními standardy; 

 ř. 29 - úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – dočasné, 
v souladu s jiným právním předpisem2) (opravné položky); 

 ř. 30 - úpravy hodnot zásob a pohledávek v souladu s jiným právním předpisem2); 
 ř. 32 až 38 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2); 
 ř. 41 - poplatky a náklady za vedení bankovního účtu; 
 ř. 46 - ostatní finanční náklady mimo nákladové úroky a poplatky a náklady za vedení 

bankovního účtu; 
 ř. 48 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2); 
 ř. 51 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2)  – 

kontrola na výkaz zisku a ztrát. 

3) Výkaz 14-N: Výkaz nákladů souvisejících s POZE 
Ve výkazu jsou uváděny hodnoty nákladů související s činností povinně vykupujícího. Vykazují se 
skutečné hodnoty za rok „i-2“ a plánované hodnoty nákladů na roky „i-1“ a „i“. V případě, že jsou 
hodnoty odpisů vykázány ve výkazu 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE, nebudou 
již uváděny v tomto výkazu. 

3.1) Charakteristika řádků výkazu 

 ř. 2  - náklady na spotřebovaný materiál a energii související s činností povinně 
vykupujícího vyjma nákladů na odchylku povinného výkupu, vícenákladů 
spojených s výkupem podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie 
a plateb výrobcům, tedy náklady na ostatní spotřebu (viz řádek 14 v kapitole 2.2.2. 
tohoto výkladového stanoviska);  

 ř. 3  - náklady na nájemné a pachtovné související s činností povinně vykupujícího (viz 
řádek 16 v kapitole 2.2.2. tohoto výkladového stanoviska); 

 ř. 4  - náklady na služby související s nákupem informačních technologií souvisejících 
s činností povinně vykupujícího (viz řádek 17 v kapitole 2.2.2. tohoto výkladového 
stanoviska); 

 ř. 5  - celkové osobní náklady související s činností povinně vykupujícího; 
 ř. 6  - ostatní náklady mající charakter služeb, které neodpovídají řádkům 3 a 4, 

související s činností povinně vykupujícího; 
 ř. 7  - ostatní provozní náklady, bankovní poplatky a nákladové úroky povinně 

vykupujícího související s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů; 
 ř. 8  - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2), 

související s činností povinně vykupujícího; 
 ř. 9  - náklady povinně vykupujícího na odchylky spojené s výkupem elektřiny 

z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a náklady na odchylku související 
s výkupem podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie; 

 ř. 10 - náklady na úhradu rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem výrobci 
v režimu hodinových zelených bonusů, který vyrobenou elektřinu nabídl povinně 
vykupujícímu v souladu s jiným právním předpisem1). 
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4) Výkaz 14-FA: Výkaz peněžních toků souvisejících s POZE 
Ve výkazu jsou uváděny finanční toky v kalendářních měsících za jednotlivé položky související 
s činností povinně vykupujícího. Ve výkazu jsou vyplněny skutečné hodnoty finančních toků 
související s rokem „i-2“. 

4.1) Charakteristika řádků výkazu 

 ř. 2 - platba od operátora trhu ve výši součinu rozdílu výkupní ceny a hodinové ceny 
a množství povinně vykoupené elektřiny; 

 ř. 3 - platba od operátora trhu za činnost povinně vykupujícího v daném kalendářním 
měsíci; 

 ř. 4 - příjem vratky DPH k výkupním cenám od finančního úřadu; 
 ř. 5 - skutečně dosažená úroková sazba z kladného zůstatku na účtu spojeného s podporou 

elektřiny z obnovitelných zdrojů; Záporné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou 
v jednotlivých měsících úročeny průměrnou měsíční hodnotou sazby PRIBOR se 
splatností 1 rok za rok „i-2“ + 1 p. b. V případě, že skutečná výše úrokových sazeb na 
úvěry doložená povinně vykupujícím přesáhne v příslušných měsících průměrnou 
měsíční hodnotu sazby PRIBOR se splatností 1 rok za rok „i-2“ + 1 p. b., posoudí 
Energetický regulační úřad skutečnou výši úrokových sazeb na úvěry a může 
rozhodnout o akceptaci skutečných výší úrokových sazeb. 

 ř. 7  -  platba výrobcům formou výkupních cen snížená o výnosy za silovou elektřinu; do této 
platby jsou započteny platby od výrobce povinně vykupujícímu v případech, kdy bude 
dosažena záporná hodinová cena v souladu s jiným právním předpisem1); 

 ř. 8 - odvod daně z přidané hodnoty finančnímu úřadu; 
 ř. 9 - skutečně dosažené náklady povinně vykupujícího podle § 11 odst. 7 zákona 

o podporovaných zdrojích energie, vyplývající z úhrady rozdílu mezi výkupní cenou 
a zeleným bonusem výrobci elektřiny s podporou formou zelených bonusů, který 
vyrobenou elektřinu nabídl povinně vykupujícímu, ponížené o související výnosy za 
vykoupenou elektřinu; 

 ř. 10 - odvod solární daně finančnímu úřadu podle jiného právního předpisu1); 
 ř. 11 - úhrada nákladů na odchylku spojenou s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů 

formou výkupních cen a nákladů na odchylku souvisejících s výkupem podle § 11 
odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie; souhrnná částka odpovídá ř. 9 
výkazu 14-N; 

 ř. 12 - úhrada administrativních nákladů; souhrnná částka odpovídá ř. 1 výkazu 14-N; 
 ř. 13 - úhrada úroků z úvěru – vykáží se skutečné úroky z úvěru, které souvisely s činností 

povinně vykupujícího. Kladné hodnoty kumulovaného rozdílu jsou v jednotlivých 
měsících úročeny skutečně dosaženou sazbou z vkladu doloženou povinně 
vykupujícím. 

5) Výkaz 14-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie – technické údaje a Výkaz 
14-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie – výše vyplacené podpory 

Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů energie. Tyto výkazy jsou souhrnné 
a jednotlivé údaje se do nich automaticky načítají z výkazu 14-D1a), b) podklady: Výkaz podpory 
obnovitelných zdrojů energie. 

Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů 
(v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok „i-2“ a jako plán na regulovaný rok „i“ 
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(Výkaz 14-D1a). Pro regulovaný rok „i“ jsou vyplněny předpokládané plány podporovaného 
množství elektřiny na základě známých hodnot instalovaných výkonů zdrojů v roce předcházejícím 
regulovanému roku „i-1“ a jejich předpokládané doby využití maxima a dále podle 
předpokládaného odhadu změny instalovaných výkonů zdrojů podporovaných formou výkupních 
cen a jejich předpokládané doby využití maxima. 

Současně jsou za uplynulý kalendářní rok „i-2“ předkládány v jednotlivých kategoriích zdrojů údaje 
o související výši podpory vyplacené povinně vykupujícím obchodníkem výrobci (Výkaz 14-D1b). 

6) Výkaz 14-D1a), b) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie  
Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v členění podle 
jednotlivých výroben, včetně výše vyplacené podpory. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu 
výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok „i-2“ 
a jako plán na regulovaný rok „i“. 

Pro regulovaný rok „i“ se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku 
„i-1“ a podle předpokládaného odhadu. 

7) Výkaz 14-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu a výkupu 
podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze dne 
d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném území 
držitele licence za rok i-2 

Ve výkazu se uvádí za uplynulý kalendářní rok „i-2“ roční hodinový diagram denních predikcí 
stanovených ve dni „d-1“, a to povinného výkupu fotovoltaických, větrných a sumárně ostatních 
obnovitelných zdrojů.  

8) Výkaz 14-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu 
a výkupu podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích na vymezeném 
území držitele licence za rok i-2 

Ve výkazu se uvádí za uplynulý kalendářní rok „i-2“ roční hodinový diagram skutečných hodnot 
povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů, dělených podle primární energie 
využívané k výrobě elektřiny, a to povinného výkupu fotovoltaických, větrných a sumárně 
ostatních podporovaných zdrojů. 

 


