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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 164 Rozeslána dne 12. prosince 2016 Cena Kč 63,–

O B S A H :

404. Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických
odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb.



404

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2016

o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických
odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) 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 zá-
kona č. 131/2015 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění vý-
kazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu
soustav v energetických odvětvích (dále jen „vý-
kazy“), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro se-
stavování výkazů.

§ 2

Pravidla a termíny pro sestavování
a předkládání výkazů

(1) Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel
licence na

a) výrobu elektřiny,

b) přenos elektřiny,

c) distribuci elektřiny,

d) výrobu plynu,

e) přepravu plynu,

f) distribuci plynu,

g) uskladňování plynu,

h) výrobu tepelné energie a

i) činnosti operátora trhu.

(2) Držitel licence předkládá výkazy v termí-
nech uvedených pro jednotlivé držitele licence v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Členění, náležitosti a rozsah výkazů

(1) Členění výkazů je uvedeno v příloze č. 1

k této vyhlášce. Formální a věcné náležitosti výkazů
pro jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v přílo-
hách č. 2 až 17 k této vyhlášce.

(2) Držitel licence na

a) výrobu elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu
podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu
podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,

c) distribuci elektřiny provozující regionální
distribuční soustavu a držitel licence na distri-
buci elektřiny provozující lokální distribuční
soustavu s exportem/importem elektřiny mimo
území České republiky sestavuje výkazy v roz-
sahu podle příloh č. 3 a 5 k této vyhlášce,

d) distribuci elektřiny provozující lokální distri-
buční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu
podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

e) výrobu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle
přílohy č. 6 k této vyhlášce,

f) přepravu plynu sestavuje výkazy v rozsahu
podle příloh č. 7, 8 a 12 k této vyhlášce,

g) distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu
podle příloh č. 9 až 12 k této vyhlášce,

h) uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu
podle příloh č. 13 a 14 k této vyhlášce,

i) výrobu tepelné energie sestavuje výkazy v roz-
sahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,

j) činnosti operátora trhu sestavuje výkazy v roz-
sahu podle příloh č. 16 a 17 k této vyhlášce.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 12 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

Sbírka zákonů č. 404 / 2016Částka 164 Strana 6337



Příloha č. 13 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 14 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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Příloha č. 17 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,

rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků,
rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,

ve znění pozdějších předpisů

V čl. I bod 1 správně zní:

„1. V příloze č. 3 ve vzoru FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
a organizačních složek státu část II. zní:

“.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121,
LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový
servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,
Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka,
Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady
předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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