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194

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) 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., a podle § 53 odst. 2 písm. h)
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění zá-
kona č. 131/2015 Sb.:

§ 1

Způsob regulace

(1) Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způ-
sobem úředně stanovených cen.

(2) Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele po-
slední instance způsobem věcného usměrňování cen.

(3) Úřad reguluje cenu tepelné energie způso-
bem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě
ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou
Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí.

(4) Úřad reguluje cenu za činnost povinně vy-
kupujícího způsobem úředně stanovených cen.

§ 2

Postup tvorby cen

(1) Při regulaci ceny související služby v elek-
troenergetice postupuje Úřad tak, aby regulované

ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na
zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního vý-
konu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený
zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do
zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti
a oprávněné náklady na zvyšování energetické účin-
nosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy
a distribučních soustav.

(2) Úřad postupuje obdobně podle odstavce 1
při věcném usměrňování ceny tepelné energie.

(3) Při regulaci ceny za činnost povinně vyku-
pujícího postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny
byly alespoň nákladové.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace
cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice
a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb.,
o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky
č. 195/2014 Sb., se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) 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

Způsob regulace

(1) Úřad reguluje ceny v plynárenství způso-
bem úředně stanovených cen.

(2) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele po-
slední instance způsobem věcného usměrňování cen.

§ 2

Postup tvorby cen

Při regulaci ceny související služby v plynáren-
ství postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrý-
valy ekonomicky oprávněné náklady na zajištění

spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu li-
cencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk za-
jišťující návratnost realizovaných investic do zařízení
sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné
náklady na zvyšování energetické účinnosti při vý-
stavbě a provozu přepravní soustavy a distribučních
soustav.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace
cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se
zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu
v elektroenergetice a plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) 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

Způsob regulace

Úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu
v elektroenergetice a plynárenství způsobem úředně
stanovených cen.

§ 2

Postup tvorby cen

Při regulaci cen za činnosti operátora trhu po-
stupuje Úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň
nákladové.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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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 2015 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; 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: LIBREX, Nádražní 14; 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. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; 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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