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k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu 

Návrh Nařízení vlády o stanovení způsobu určení výše nadměrného příjmu z 

prodeje vyrobené elektřiny 

 

V Praze dne 5. prosince 2022 

Č. j.: 143/6000/2022 

 

A. Zásadní obecná připomínka k předloženému materiálu 

Požadujeme uvést nařízení vlády do souladu s terminologií a dikcí energetického zákona a 

nařízením Rady (EU) 2022/1854. 

Odůvodnění: 

V § 92 zákona je uvedeno:  

„(2) Nadměrným příjmem se pro účely odvodu z nadměrných příjmů rozumí kladný rozdíl mezi 

tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období. 

(3) Tržním příjmem z prodeje elektřiny se pro účely odvodu z nadměrných příjmů rozumí tržní 

příjem podle nařízení Rady (EU) 2022/185457), pokud jde o elektřinu vyrobenou na území České 

republiky dodanou do elektrizační soustavy s výjimkou dodané regulační energie.“ 

V nařízení Rady (EU) 2022/1854 je v článku 2 bod 5 uvedeno: 

„tržními příjmy“ realizovaný příjem, který výrobce obdrží výměnou za prodej a dodávku elektřiny v 

Unii, bez ohledu na smluvní formu, v níž k takové výměně dochází, včetně smluv o nákupu 

energie a dalších zajišťovacích operací proti výkyvům na velkoobchodním trhu s elektřinou, s 

vyloučením jakékoli podpory poskytované členskými státy;“. 

Je tedy zřejmé, že tržní příjem je definován již na úrovní zákona a to odkazem na nařízení Rady 

(EU) 2022/1854 a tuto definici nelze dále nařízením vlády rozšiřovat. 

V § 92 odst. 4 je sice uvedeno: 

„(4) Vláda stanoví nařízením způsob, jakým se určí výše nadměrného příjmu na základě čistých 

tržeb z prodeje vyrobené elektřiny včetně vlivu zajišťovacích obchodů předmětných příjmů z 

prodeje elektřiny.“. 

Je tedy třeba vyjasnit vztah mezi pojmem „tržní příjmy“ a pojmem „čisté tržby“, když už je 

zavedena tato dvojkolejnost. 

Nařízení vlády však musí respektovat definici „tržních příjmů“, do níže evidentně nepatří případy, 

kdy elektřina nebyla výrobcem nakonec vyrobena a byla dokoupena na trhu. Takovou elektřinu 

jednak není možné zařadit do kategorie podle použitého paliva, jednak by odvod z ní měla platit 

ten výrobce, který ji nakonec skutečně vyrobil, jinak může docházet k řetězení odvodů za tutéž 

elektřinu. 
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Vzhledem k tomu, že strop tržního příjmu je v zákonu i v nařízení Rady stanoven na 1 MWh, nelze 

s touto kategorií operovat ve vztahu k čistým tržbám za elektřinu, protože pak dochází 

k porovnání agregátní veličiny a ceny za jednotku vyrobené elektřiny. Ve vzorci v § 2 návrhu 

nařízení tedy nelze operovat se stropem tržního příjmu jako a agregátní veličinou v Kč, zatímco 

zákon pracuje se stejným pojmem ovšem vztaženým na 1 MWh a v eurech. V § 4 pak 

předkladatel nutně dochází k absurdnímu závěru, že „stropem tržního příjmu je součet součinů 

množství vyrobené elektřiny… a stropu tržního příjmu“. 

Vzhledem k tomu, že strop tržního příjmu je stanoven v Eurech a odvod z nadměrného příjmu má 

být v české měně, je potřeba vymezit, kdy má docházet k převodu z Eur na Kč. 

 

B. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu 

1. Připomínka k § 2 

Požadujeme uvést text zákona do souladu s energetickým zákonem a navrhujeme zavést 

například pojem strop čistých tržeb. 

Odůvodnění: 

Pojem „strop tržního příjmu“ je již zaveden v § 95b energetického zákona jako příjem z prodeje 1 

MWh v eurech. Nelze tedy týž pojem použít v prováděcím právním předpisu pro úplně jinou 

veličinu v Kč. 

2. Připomínka k § 2 odst. 2 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(2) Nadměrný příjem za zálohové období pro účely měsíčních záloh se stanoví obdobně podle 

vztahu uvedeného v odstavci 1.“. 

Odůvodnění: 

Úprava je žádoucí, aby nevznikl zbytečný rozpor, zda je určující měsíční nadměrný příjem a jeho 

součet pro celé roční období nebo roční nadměrný příjem definovaný v odst. 1. Jsme přesvědčeni, 

že určující má být celý rok, tj. roční odvodové období definovaní v odst. 1, protože roční výpočet 

dle celkové roční dodávky elektřiny dle různých zdrojů (a tím jediného určujícího váženého stropu) 

je určující a suma 12ti měsíčních záloh může mít jinou hodnotu než roční výpočet. Proto má být 

jednoznačně uvedeno a odst. 2 má pouze definovat, že jde o výpočet záloh. Spojení „Nadměrný 

příjem za zálohové období“ tak není vhodné. 

3. Připomínka k § 3 odst. 2 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(2) Obchodní evidence podle odstavce 1 je evidence, ve které poplatník prokazatelně vede údaje 

o elektřině vyrobené a dodané do elektrizační soustavy ve struktuře, ze které lze vyčíslit výši 

nadměrného příjmu v souladu s tímto nařízením. Jedná se zejména o základní parametry 

obchodních kontraktů (cena, produkt, období dodávky), množství vyrobené elektřiny dodané na 

velkoobchodní trh, dodané zákazníkům prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy a 

dodané odběratelům elektřiny, jejichž místo odběru není přímo připojeno k přenosové nebo 

distribuční soustavě včetně dodávek vyrobené elektřiny přímým vedením, a jiné tržby a náklady 

související s vypořádáním obchodů podle odstavce 1se pro každou obchodní hodinu 

v technických jednotkách zajišťuje rovnost bilance mezi obchody podle odstavce 1 s vyrobenou 

elektřinou a množstvím vyrobené elektřiny sníženém o množství elektřiny na technologickou 
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vlastní spotřebu a ostatní vlastní spotřebu, množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného 

místa poplatníka prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy, a množství vyrobené a 

dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy.“. 

Odůvodnění: 

Navržená definice „Obchodní evidence“ spíše připomíná výrobně technickou evidenci pro 

zúčtování finální dodávky elektřiny na spotovém trhu a nikoliv základní evidence obchodních 

kontraktů. Např. v ČEZ není řada uvedených věcí přímou součástí primární obchodní evidence, ale 

součástí výrobní evidence. Reálně je klíčová primární evidence všech uzavřených obchodů a jejich 

účelu a za důležité považujeme fakt, že má být prokazatelná a má se jednat zejména o evidenci, 

kterou poplatník nyní využívá jako svůj základní obchodní systém, na základě kterého všechny 

realizované obchody řídí a eviduje. Toto nařízení vlády by nemělo nutit poplatníka vytvářet novou 

specifickou evidenci a sledovat zde některé uvedené údaje (které jsou zajištěny ve firmě jiným 

způsobem, jako např. rovnost bilance výroby, vlastní spotřeby výrobních zdrojů apod.). Klíčová je 

evidence dodávek a jejich prodeje. Z toho důvodu navrhujeme upravit. 

4. Připomínka k § 3 odst. 4 a 5 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(4) Do tržeb souvisejících s vypořádáním obchodů podle odstavce 1 patří zejména 

a) výnosy z prodeje vyrobené elektřiny na velkoobchodním trhu s elektřinou, včetně prodejů 

elektřiny a zajišťovacích obchodů bez ohledu na to, zda elektřina byla při vypořádání obchodu 

skutečně vyrobena, 

b) výnosy z prodeje vyrobené elektřiny a dodané zákazníkům prostřednictvím přenosové nebo 

distribuční soustavy a z prodeje elektřiny dodané odběratelům elektřiny, jejichž místo odběru není 

přímo připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě včetně dodávek vyrobené elektřiny 

přímým vedením, 

c) výnosy ze zúčtování odchylek z obchodů s vyrobenou elektřinou v souvislosti s výrobou 

elektřiny, 

d) výnosy z nákupu elektřiny na trhu v případě, že je místo dodávky elektřiny z výrobny elektřiny 

prodané na obchodní hodinu na vypořádání výroby elektřiny nakoupena elektřina na trhu, 

e) výnosy z úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle § 19f energetického zákona 

vztahující se k prodeji vyrobené elektřiny dodané zákazníkům prostřednictvím přenosové nebo 

distribuční soustavy. 

(5) Do nákladů souvisejících s vypořádáním obchodů podle odstavce 1 patří zejména 

a) náklady související s vypořádáním obchodů na zajištění tržních příjmů z prodeje výroby 

elektřiny, 

b) náklady na nákup elektřiny na trhu v případě, že je místo dodávky elektřiny z výrobny elektřiny 

prodané na obchodní hodinu na vypořádání výroby elektřiny nakoupena elektřina na trhu, 

c) náklady ze zúčtování odchylek z obchodů s vyrobenou elektřinou v souvislosti s výrobou 

elektřiny., 

d) odpisy a provozní náklady přímého vedení.“. 

Odůvodnění: 

Podle znění nadřazené právní úpravy nemůže být předmětem odvodu elektřina, která nebyla 

daným výrobcem skutečně vyrobena. Navržený přístup postrádá logiku jednak proto, že u takové 
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elektřiny nemusí být výrobce schopen určit palivo pro potřeby jejího zatřídění a také odvod z této 

elektřiny by měl odvést její výrobce. V opačném případě bude docházet k řetězení odvodů za tutéž 

elektřinu. 

Dále požadujeme vyškrtnout v návětí odst. 4 a 5 slovo „zejména“. Nařízení vlády by mělo být 

určité a jednoznačně stanovit tržby a náklady. 

Formulaci „výnosy/náklady ze zúčtování odchylek z obchodů s vyrobenou elektřinou“ považujeme 

za poněkud zavádějící, jelikož odchylka nevzniká z obchodů s elektřinou. Odchylka je rozdíl mezi 

závazkem elektřinu dodat a skutečnou dodávkou/výrobou. Do nákladů je třeba započítat i 

případy, kdy elektřina vyrobena např. kvůli poruše nebyla, a výrobce musel uhradit náklady za 

odchylku. 

Jsou-li do výnosů zahrnuty dodávky vyrobené elektřiny přímým vedením, pak by v nákladech měly 

figurovat náklady na toto vedení, tj. jeho odpisy a provozní náklady. 

5. Připomínka k § 4 

Požadujeme uvést text do souladu s energetickým zákonem a zavést například pojem strop 

čistých tržeb. 

Odůvodnění: 

Pojem „strop tržního příjmu“ je již zaveden v § 95b energetického zákona jako příjem z prodeje 1 

MWh v eurech. Nelze tedy týž pojem použít v prováděcím právním předpisu pro úplně jinou 

veličinu, navrhujeme použít např. pojem strop čistých tržeb. 

Pokud má být výsledek v Kč, zatímco strop tržního příjmu je stanoven v eurech, je nutné doplnit 

převod na Kč. 

6. Připomínka k § 4, písm. b) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„b) stropu tržního příjmu podle jednotlivých způsobů výroby elektřiny nebo použitého paliva podle 

§ 95b odst. 1 energetického zákona nebo průměru  a průměrné prodejní ceny elektřiny včetně 

vlivu zajišťovacích obchodů na dosažené čisté tržby z prodeje vyrobené elektřiny ve výrobně 

elektřiny, pro kterou v energetickém zákoně není stanoven strop tržního příjmu v souladu s podle 

§ 95b odst. 2 poslední věta energetického zákona.“. 

Odůvodnění: 

Je vhodné slovo „nebo“ nahradit slovem a, protože jinak je znění neurčité. Nutné je zejména 

doplnit, že se jedná o průměrnou prodejní cenu vč. vlivu zajištění (tj. stejná logika jako paragraf 3, 

což z textu není jasně dáno a nepomohlo by jednoznačně upřesnit definici tohoto v energetickém 

zákoně). Navíc paragraf 95b) odst. 2 poslední věta není místo, kde je v zákoně určeno pro které 

zdroje není stanoven strop (to plyne z odst. 1 a z dalších ustanovení celého energetického 

zákona. Je nepřesné uvádět „podle paragrafu 95b odst. 2“, který v tomto NV pouze vláda 

upřesňuje. 

 

 


