
Úřad vlády České republiky 
LEGISLATIVNÍ RADA VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
PRACOVNÍ KOMISE PRO HODNOCENÍ DOPADŮ 
REGULACE (RIA) 

 

 
 

 
Úřad vlády ČR 

nábř. Edvarda Beneše 4 
118 01  Praha 1  

ústředna 224 002 111 
posta@vlada.cz 
dat. schránka ID: trfaa33 

 

    
 

   V Praze 13. 11. 2015 
   Čj. OVA  1343/15 

      
  

Stanovisko 
    
    

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba poplatku na činnost  
Energetického regulačního úřadu 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
I. Úvod: 
Nařízení vlády je prováděcím nástrojem k zajištění příjmů pro Energetický regulační úřad v takové 
výši, jaká byla schválena zákonem o státním rozpočtu. 

 

Podle novely energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. (účinné od 1. 1. 2016) došlo 
k úpravě v tom smyslu, že v odvětví elektroenergetiky je poplatek vázán na počtu odběrných míst 
(v plynárenství zůstává poplatek vázán na spotřebu plynu), a sazba má být v obou odvětvích 
stanovena nařízením vlády s tím, že energetický zákon stanoví možné rozpětí této sazby. 
Navrhované nařízení vlády je nezbytné ke stanovení celkové výše poplatku na činnost 
Energetického regulačního úřadu, který se v odvětví elektroenergetiky stanoví jako násobek sazby 
stanovené navrhovaným nařízením a celkového počtu odběrných míst zákazníků odebírajících 
elektřinu a pro odvětví plynárenství jako násobek sazby stanovené navrhovaným nařízením 
a celkové spotřeby plynu.  

Přínosem navrhované úpravy je nesporně naplnění požadavků směrnic EU tzv. 3. liberalizačního 
balíčku (čl. 35 odst. 5 písm. a) Směrnice 2009/72/ES a čl. 39 odst. 5 písm. a) Směrnice 
2009/73/ES), které požadují, aby národní regulační orgán byl ekonomicky autonomní, tedy 
nezávislý na státním rozpočtu a rozhodnutí exekutivy, a měl dostatečné finanční prostředky na 
svou činnost. Bude tedy zajištěna nezávislost národního regulačního orgánu po stránce finanční ve 
vztahu k moci výkonné a rozhodování o přidělení prostředků ze státního rozpočtu. 

 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Nové kompetence a pravomoci, které Energetický regulační úřad bude vykonávat od účinnosti 
uvedené novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie zákonem č. 
131/2015 Sb. (zejm. jde o převod kompetencí ze Státní energetické inspekce, dozor nad 
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dodržováním Nařízení EU o velkoobchodním trhu s energií, mimosoudní ochrana spotřebitele, 
atd.), se promítají do nárůstu systemizovaných/funkčních míst a tím i do nárůstu celkových výdajů 
kapitoly rozpočtu - Energetický regulační úřad. Pro rok 2016 došlo z toho důvodu k nárůstu agendy 
a navýšení počtu systemizovaných/funkčních míst na konečných 294 a celkových výdajů kapitoly 
na 273 219 265 Kč. 
 
Pro stanovení výsledných příjmů ERÚ je směrodatná tabulka plánovaných příjmů a výdajů, které 
byly schváleny Vládou ČR na jednání dne 23. 9. 2015 pro účely schvalování státního rozpočtu na 
r. 2016) 
 
III. Závěr:  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace souhlasí se závěrem předkladatele v tom smyslu, že 
předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani subjektů 
poskytujících finanční příspěvky. Nařízení Vlády naplňuje důležitou ekonomickou podmínku 
faktické nezávislosti ERÚ v rozhodování o tržních vztazích v obchodování s energiemi.  

Komise pro hodnocení dopadů regulace však upozorňuje na vysoké administrativní náklady se 
stanovením a výběrem poplatků spojené, což však již bylo nastaveno v minulosti. 

Komise předložené hodnocení dopadů regulace v textu Odůvodnění přijímá.   

 

Vypracoval: prof. Ing. Petr Moos, CSc. 
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