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k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu 

Návrh Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z 

nadměrných příjmů 

 

V Praze dne 30. ledna 2023 
Č. j.:13/6000/2023 

 

 

Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § 2 nařízení vlády 

Požadujeme rozšířit nařízení vlády o přílohu č. 2 k tomuto nařízení, které doplní druhý formulář 

pro účely hlášení celkového ročního vyčíslení odvodové povinnosti za rok 2023. A současný návrh 

formuláře využít pouze pro hlášení povinnosti za rok 2022 a pro zálohové měsíční platby 

odvodové povinnosti za rok 2023. 

Dále požadujeme upravit znění § 2 nařízení vlády následovně: 

„Vzor formulářového podání pro hlášení zálohy a vyúčtování  měsíčních zá loh odvodu z 

nadměrných příjmů za druhé odvodové období a Hlášení odvodu z nadměrných příjmů  za první 

odvodové období je uveden v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

Vzor formulářového podání pro Hlášení celkové roční odvodové povinnosti za druhé odvodové 

období je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení.“. 

Odůvodnění: 

Navržené znění návrhu nařízení vlády (resp. formuláře) je vyhovující pro účely měsíčních záloh 

2023 a pro účely vyčíslení odvodové povinnosti za rok 2022, ale není vyhovující pro roční 

vyúčtování za celý rok 2023, kde je nezbytné specifikovat jinak kurzy pro roční období, neboť 
nelze využít měnový kurz k poslednímu dni celého roku, ale je nutno pracovat s měnovými kurzy 

za jednotlivá měsíční období. Pro účely ročního vyúčtování (roku 2023) je úprava nezbytná 
zejména s ohledem na nutnost uvést do souladu s energetickým zákonem a nařízením vlády 

č. 407/2022 Sb. o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektř iny na vliv 

kurzu EUR/CZK na roční zúčtování. A dále je třeba jednoznačně určit k čemu navržený  formulář  
slouží (uvnitř formuláře je uvedeno, že slouží pouze pro první odvodové období, tj. rok 2022. 

Ačkoliv důvodová zpráva uvádí, že příslušný formulář pro vyúčtování roku 2023 bude doplněn 
doporučujeme vzhledem ke skutečnosti, že z celého obsahu navrženého formuláře i návrhu textu 

nařízení vlády je zřejmé, že záměrem bylo řešit současně jak rok 2022, tak rok 2023 a návrh 
vytvoření samostatného formuláře pro roční odvodové hlášení 2023 tuto nejasnost jednoznačně 

řeší. 

Navrhujeme tedy tuto potřebu řešit již v rámci tohoto nařízení, a to novým formulářem č.  2,  který 

bude založen na využití dílčích součtů celkových měsíčních čistých tržeb z  prodeje vyrobené 
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elektřiny za jednotlivé měsíce a součtů celkových měsíčních povolených tržeb (stropů tržeb) za 

jednotlivé měsíce a na základě výsledného rozdílu těchto součtů stanovit celkovou roční 
odvodovou povinnost za celý rok 2023 v souladu se schváleným principem v energetickém 

zákoně, resp. nařízením vlády č. 407/2022 Sb .  

Současně musí být ve formuláři č. 2 uvažováno s možností, že pokud by při ročním finálním 

vyúčtování došlo k případnému zpřesnění finálního výpočtu za jednotlivé měsíce oproti 
průběžným zálohovým odvodům, tak poplatník finálně opraví konkrétní měsíční výpočet a roční 

finální povinnost poplatníka bude vyčíslena na základě upřesnění jednotlivých měsíčních výpočtů 

čistých tržeb a povolených tržeb (stropů) pro jednotlivé měsíce. Vyúčtování nelze zjednodušit na 
čistou sumu z podaných zálohových odvodů, protože během roku může např. dojít k  finálním 

zpřesnění dodané elektřiny v MWh za jednotlivé zdroje či ke zpřesnění odchylek či reálných 

čistých tržeb oproti zálohovému předpokladu.   

Toto řešení považujeme za nejjednodušší způsob, jak zohlednit rozdílné měnové kurzy CZK/EUR 

v jednotlivých měsících při plnění zákonné povinnosti odvodu na základě rozdílu celkových 

ročních čistých tržeb poplatníka v CZK a celkových ročních stropů pro tržby z prodeje elektřiny 

zákazníkům v CZK.   

2. Připomínka k formuláři Hlášení zálohy/vyúčtování, Oddíl A – Identifikace poplatníka odvodu 

S ohledem na nutnost odlišit formulář pro měsíční zálohy 2023, resp. zúčtování za celý rok 2022 

je vhodné celý navržený formulář zúžit a přesněji nazvat, např. takto: 

„Hlášení měsíčních záloh odvodu z nadměrných příjmů 2023/Hlášení výše odvodu z nadměrných 

příjmů za rok 2022“. 

Dále požadujeme nahradit název celého formuláře „vyúčtování“ výše uvedeným názvem přílohy č. 

1 a novou přílohu č. 2 nazvat „Hlášení výše odvodu z nadměrných příjmů za rok 2023“. 

Dále v souladu s vypořádáním této připomínky požadujeme upravit pole „druh podání“ – hlášení 

zálohy a „vyúčtování“. 

Odůvodnění: 

Navržený formulář není možné využít současně pro měsíční zálohy a současně pro roční odvodové 

hlášení za celý rok 2023 s ohledem na problematiku měnových kurzů (viz připomínky k vlastnímu 
textu nařízení výše). Navrhujeme proto stanovit samostatný formulář pro roční odvodovou 

povinnost za celý rok 2023 jako formulář č. 2. a nyní navrženou přílohu navrhujeme stanovit jako 

přílohu č. 1.  

Dále pak doporučujeme zpřesnit pole formuláře, tak aby bylo zřejmé, že se jedná o primární 

vyčíslení odvodové povinnosti poplatníka.  

3. Připomínka k formuláři Hlášení zálohy/vyúčtování, Oddíl B 

Požadujeme bez náhrady vypuštění pole „Hlášení / vyúčtování zpracováno v“ a pole „Hlášení / 

vyúčtování sestavil“ požadujeme nahradit slovy „Kontaktní osoba poplatníka“. 

Odůvodnění: 

V případě první úpravy není zřejmý zejména pojem „vyúčtování“. Pokud je cílem upravit místo 

zpracování, je vhodné to ve formuláři jednoznačně specifikovat. Dále navrhujeme uvádět 
kontaktní osobu, neboť takto komplexní hlášení nesestavuje jedna konkrétní osoba, ale daná 

společnost, která stanoví svoji kontaktní osobu.   

 

 



 
 

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
FLORENTINUM (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz 

www.komora.cz 

 

Stránka 3  z 5  

4. Připomínka k formuláři Hlášení zálohy/vyúčtování, Oddíl D – Tržní příjem z výroby el ektřiny 

za zálohové / odvodové období 

Požadujeme bez náhrady vypuštění pole „Použitá evidence údajů (účetnictví / obchodní 

evidence)“, dále v řádku č. 1 požadujeme doplnit slova „vč. zajišťovacích obchodů“  za text před 
závorku odkazující na § zákona a mezi řádek 9 a řádek 10 požadujeme vložit nový řádek 

„Ostatní“. 

Dále zde má vliv problematika kurzu EUR/CZK (viz připomínka k § 2 výše). Pro zálohové měsíční 
období a pro rok 2022 je navržené řešení vyhovující, ale pro odvodové období za celý rok 2023 

musí být použity kurzy jednotlivých měsíců dodávky. 

Odůvodnění: 

V případě první úpravy bude v praxi docházet ke skutečnosti, že poplatník bude vycházet jak z 

účetní, tak z obchodní evidence a také z výrobní evidence (tj. z kombinace zdrojů z  obchodních 
výrobních, účetních a jiných systémů a evidencí vlastní výrobní a obchodní č innosti). Proto 

jakékoliv zkratkovité uvedení ano/ne či převážně účetní či obchodní evidence nemá žádný 

praktický význam. Navrhujeme řešit případně doplněním samostatného formuláře, např. jako 
další novou přílohu č. 3, kterou je poplatník povinen k podání hlášení doplnit v případě, že pro 

vyčíslení celkových čistých tržeb a celkových stropů využívá jiné primární evidence než evidenci 
účetní. V tomto formuláři by takový poplatník byl povinen stručně popsat na základě jaké 

průkazné evidence vyčíslil údaje uvedené v podaném hlášení, resp. by případně specifikoval, 

které údaje pochází z účetní evidence a které z jiných zdrojů a jakých. To by poskytlo kontrolním 

orgánům potřebnou informaci, což patrně návrh zamýšlel.    

Doplnění slov do řádku č. 1 „vč. zajišťovacích obchodů“ pak přesněji vyjadřuje, co příslušný 

paragraf uvedeného nařízení obsahuje a co je v nařízení vlády č. 407/2022 Sb. upraveno 
(uvedeným odkazem na paragraf je sice dostatečně definováno, ale námi navržená úprava by 

přispěla ke zvýšení transparentnosti a srozumitelnosti formuláře) 

Vložení nového řádku „Ostatní“ do tabulky nákladů by bylo vhodné analogicky jako je uvedeno u 

tržeb, a tím umožnit uvedení dopadu ostatních nákladových položek, které nespadají do 
uvedených možností (řádků 7-9). Při nedoplnění řádku by docházelo v praxi k tomu, že poplatníc i 

budou započítávat do jiných položek formuláře, což by mohlo znesnadnit kontrolní procesy. 

Zásadním tématem (viz výše uvedené připomínky) je pak problematika kurzu EUR/CZK. Pro 

zálohové měsíční období a pro rok 2022 je navržené řešení vyhovující, ale pro odvodové období 
za celý rok 2023 musí být použity kurzy jednotlivých měsíců dodávky (a to jak výpočet čistých 

tržeb v Kč, tak pro výpočet celkových stropů tržeb v Kč).  

Tento problém lze řešit více způsoby, ale jako nejjednodušší  se jeví doplnění ročního formuláře 
v rámci Přílohy č. 2 nařízení a v něm definovat roční čisté tržby v Kč jako sumu 12-ti měsíčních 

čistých tržeb v Kč celkem, tj. horizontální součet všech řádků tabulky D a jednotlivé měsíční 

výpočty uvést jako samostatné listy výsledného ročního hlášení, které budou zpravidla stejné jako 
průběžné měsíční zálohové výpočty, nebo v případě dodatečného zpřesnění bude daný měsíc 

zpřesněn a uveden v ročním finálním podání a součet čistých tržeb bude jen prostým součtem 
korunových měsíčních čistých tržeb. A úplně stejně bude na hlavním ročním listu (oddílu E) stejně 

sečteny korunové měsíční stropy tržeb v Kč a celkové roční objemy dodávek z jednotlivých 

výrobních zdrojů. 
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5. Připomínka k formuláři Hlášení zálohy/vyúčtování , Oddíl E –  Strop t ržního příjmu za  

zálohové / odvodové období 

Požadujeme úpravu struktury tabulek E1 i E2 dle výroben, která je nevhodná a může vést k 

neurčitosti hlášení. Dále pak sloupec v tabulce E1 i E2 nazvaný „Upravené množství vyrobené 
elektřiny v MWh“ požadujeme nahradit například textem „Množství v yrobené  nebo  prodané  

elektřiny upravené podle § 4 nařízení vlády  č. 407/2022 Sb. v MWh“.  

Dále zde má vliv problematika kurzu EUR/CZK (viz připomínka k § 2 výše). Pro zálohové měsíční 
období a pro rok 2022 je navržené řešení vyhovující, ale pro odvodové období za celý rok 2023 

musí být použity kurzy jednotlivých měsíců dodávky. 

Odůvodnění: 

Struktura tabulek E1 i E2 dle ID výroben je nevhodná a může vést k neurčitosti hlášení,  p rotože 

jednoznačně nenavazuje na účinný energetický zákon a nařízení vlády č. 407/2022 Sb., o 
způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny, které nezná pojem ID 

výrobny. Energetický zákon a platné nařízení vlády č. 407/2022 Sb. naopak definují jednoznačně 

konkrétní stropy tržeb z jednotlivých výrobních zdrojů /výroben definovaných dle převažujícího 
paliva (tj. písmena a) až k) jaderné zdroje, hnědouhelné zdroje malé do 140 MW, velké apod. a 

obdobně definuje výrobní zdroje/výrobny, pro které stropy nejsou stanoveny (plynové, 
přečerpávací vodní zdroje apod.). Proto zásadně doporučujeme strukturovat tabulky E1 a E2 

jednoznačně dle schválených cenových stropů pro jednotlivé výrobní zdroje (tj. s loupec 3 by byl 

rovnou dán 70 EUR/MWh pro jádro apod.) a jednotlivé řádky tedy přesně dle písmen příslušného 

paragrafu zákona.    

Zároveň rozumíme záměru předkladatele stanovit ověřitelným způsobem, že poplatník uvádí 

správně objemy výroby, resp. dodávek elektřiny za jednotlivé výrobní zdroje i bloky,  které jsou 
evidovány v rámci státní evidence povolených zdrojů. Proto doporučujeme, aby do formuláře 

hlášení byl přidán samostatný list (Příloha X hlášení), ve které by každý poplatník uváděl pro 

všechny uvedené řádky celkových dodávek dle daného zdroje s trukturu daných agregovaných 
např. jaderných dodávek dle písmene X) zákona doplňkovou tabulku s ID výroben a objemu 

dílčích dodávek v MWh dané ID výrobny / bloku, které v sumě dávají uvedené agregované 
dodávky dané skupiny výrobního objemu dle definovaného stropu pro tržby dané zákonem a p lně 

by tak byl naplněn záměr zařazení tohoto detailu i do měsíčních hlášení.    

Navržená úprava přispěje k transparentnosti celého formuláře a jednoznačné návaznosti na 

schválený zákon.  Navíc většinou každý poplatník prodává výrobu z jednoho výrobního zdroje 
jednotně a nerozlišuje, zda daný výrobní zdroj či celé portfolio je tvořeno několika ID jednotlivých 

výrobních bloků, tudíž navržený formulář by pouze zatížil administrativně poplatníky při 
rozpočítání realizovaných čistých tržeb či celkových dodávek na jednotlivé ID výrobny (a stát by 

nezískal žádnou informaci navíc oproti navrženému řešení výše a pouze by současné znění vedlo 

k vyšší chybovosti, nepřehlednosti formuláře a také k růstu komplexity návazných kontrolních 

potřeb státu).  

Dále je nezbytná úprava sloupců E1 i E2 („Upravené množství vyrobené elektřiny v MWh), protože 

navržené znění je nejednoznačné a může vést k pochybnostem o jaké úpravy vyrobeného 
množství se jedná. Podstatou celého odvodu je zdanění nadměrných prodejů dodané elektřiny 

zákazníkům (ať už přes distribuční sít nebo přímým vedením), proto se jedná především o 

dodávky prodané vyrobené elektřiny nikoliv o objem primární výroby. Proto za ještě vhodnější 
název sloupce, než v návrhu, doporučujeme uvést toto „Množství prodané dodané elektřiny 

v MWh (resp. množství vyrobené elektřiny upravené dle §4 nařízení vlády č. 407/2022 Sb. 

v MWh)“ 
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Zásadním tématem (viz výše uvedené připomínky) je pak problematika kurzu EUR/CZK – Pro 

zálohové měsíční období a pro rok 2022 je navržené řešení vyhovující, ale pro odvodové období 
za celý rok 2023 musí být použity kurzy jednotlivých měsíců dodávky (a to jak výpočet čistých 

tržeb v Kč, tak pro výpočet celkových stropů tržeb v Kč).  

Tento problém lze řešit více způsoby, ale jako nejjednodušší  se jeví doplnění ročního formuláře 

v rámci Přílohy č. 2 nařízení a v něm definování roční čisté tržby v Kč jako sumy 12- ti měsíčních 
čistých tržeb v Kč celkem (tj. horizontální součet všech řádků tabulky D a ty jednotlivé měsíční 

výpočty uvést jako samostatné listy výsledného ročního hlášení) a ty budou zpravidla stejné jako 

průběžné měsíční zálohové výpočty, nebo v případě dodatečného zpřesnění, bude daný měsíc 
zpřesněn a uveden v ročním finálním podání a součet čistých tržeb bude jen prostým součtem 

korunových měsíčních čistých tržeb. A úplně stejně budou na hlavním ročním listu (oddílu E) 
sečteny korunové měsíční stropy tržeb v Kč a celkové roční objemy dodávek z jednotlivých 

výrobních zdrojů.  

6. Připomínka k formuláři Hlášení zálohy/vyúčtování, Oddíl F – Odvod z nadměrných příjmů 

Požadujeme pro vyloučení pochybností pojmenovat oddíl obdobně jako ostatní kapitoly formuláře.  

Tj. např. „Oddíl F – Odvod z nadměrných příjmů za zálohové/odvodové období“. 

Odůvodnění: 

Pro vyloučení pochyb o záměru zákonodárce navrhujeme zachovat jednotný přístup 
k pojmenování kapitol formuláře, resp. jednotlivých oddílů , ať už bude sloužit formulář pro obě 

období či budou vytvořeny dva formuláře. 

Dále pak v případě rozdělení formulářů dle připomínek výše navrhujeme nazvat oddíl F pro 

Přílohu č. 1, která by se týkala „Hlášení měsíčních záloh odvodu z nadměrných příjmů 2023 / 
Hlášení výše odvodu z nadměrných příjmů za rok 2022“, a pro Přílohu č. 2 „Hlášení výše odvodu 

z nadměrných příjmů za rok 2023“ by se oddíl F mohl pojmenovat „Oddíl F – Odvod 

z nadměrných příjmů za rok 2023“. 

 

 


