
Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

Obecně lze konstatovat, že navržená metodika ČTÚ vychází zcela odlišných principů a postupů než 
jsou standardně využívány v regulovaném odvětví elektroenergetiky a těmto zcela odlišným principům 
odpovídají a jsou vybudovány a plněny i informační systémy PDS. 
Návrh stanovení ročních odpisů dle ČTÚ je zcela v rozporu s metodikou stanovení ročních odpisů 
stanovených ERÚ. Zásadní rozdíl je v tom, že navržená metodika ČTÚ vychází z principu ocenění 
majetku na bázi současných cen, kdežto metodika ERÚ vychází z účetních (historických) hodnot.  
Pro případnou aplikaci navržené metodiky vycházející z ocenění majetku na bázi současných cen nemá 
E.ON v stávajících informačních systémech relevantní podklady. Metodika přepokládá evidenci majetku 
ve zcela jiné struktuře než je v současnosti majetek u naší společnosti evidován v žádném případě není 
majetek evidován na jednotlivé prvky fyzické struktury jak je uvedeno v metodice ř.č. 54-64. 
Jako příklad uvádíme asi nejčastěji využívaný případ a to je evidence vedení v metodice „Stožáry“. 
V účetnictví nejsou evidovány jednotlivé stožáry, ale pod jedním inventárním číslem je evidován celý 
úsek vedení, který obsahuje nejen stožáry / sloupy ale i příslušenství, vodiče, konzoly, vnořené spínací 
prvky apod. 
Navržené metodika mimo to že vychází ze zcela odlišných principů evidence majetku, v sobě zahrnuje 
množství obecných ustanovení, koeficientů a volností, které v případě využití v praktickém stanovování 
cen by vedli zcela jistě k značným pochybnostem a v konečném důsledku k právním sporům. 
Konkrétně se jedná o: 

- stanovení současné ceny FI – pravděpodobně na bázi znaleckého posudku cena je včetně 
příslušenství? 

- skutečná průměrná životnost  

- procento sdílení – zcela netransparentní např. u kabelovodů, kolektorů by aplikace tohoto 

koeficientu založená na procentuálním podílu optické trubičky ku ploše ploše FI by prakticky 

nulovala celou tuto položku nájmu. 

- jak by se stanovovalo využití opět u nejběžnějšího prvku FI – stožáru na základě jakého 

kritéria?    

 
Další problematickou oblastí je stanovení provozních nákladů jednotlivých prvků FI. Obecně lze 
konstatovat a lze zobecnit předchozí připomínky týkající se majetkové evidence. Provozní náklady 
nejsou alokovány na strukturu prvků FI, tak jak jsou navrženy v metodice ČTÚ.  Vyčíslení provozních 
nákladů FI, která je primárně určena k jiné činnosti, než představuje předmět pronájmu je v reálu 
prakticky nemožné.  
 
Samostatnou otázkou zůstávají vícenáklady povinného na konzultační činnost, evidenci, koordinaci, 
posouzení stávající prvků FI v případě, že nebude uzavřena smlouva o poskytnutí prvků FI. Potom tyto 
náklady budou muset být účtovány do běžných provozních nákladů distributora a zahrnou se do 
oprávněných nákladů a regulované ceny. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KOMENTÁŘ KE KONKRÉTNÍM USTANOVENÍ METODIKY 

 

1. XXXX 
 
Tato připomínka je důvěrná. 
 

2. XXXX 

 
Tato připomínka je důvěrná.    
 

3. XXXX 
 
Tato připomínka je důvěrná. 

4. XXXX 

  
Tato připomínka je důvěrná. 

5.  XXXX 
 
Tato připomínka je důvěrná. 

6. XXXX 

 
Tato připomínka je důvěrná. 

 

7. XXXX 
  

Tato připomínka je důvěrná 
 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 

1. Předložená metodika ČTÚ pro stanovení měsíční ceny za pronájem fyzické 
infrastruktury je pro PDS bez zásadních zásahů do IT systémů prakticky 
nevyužitelná. Rozsah případných úprav nelze v současnosti na základě 
předloženého materiálu blíže specifikovat ani odhadnout jejich praktickou 
realizovatelnost, časovou náročnost a investiční náklady. Aplikace této 
metodiky by znamenala výrazné navýšení administrativní zátěže a s tím spojené 
zvýšené náklady, které by se jistě promítli do cen za pronájem FI popřípadě do 
regulovaných cen. 

 

2. Jako reálné řešení pro stanovení ceny za přístup k prvkům FI navrhujeme 
vycházet z tržních potenciálních nákladů, které by oprávněná osoba musela 



vynaložit při pořízení dané FI pro umístění sítí v dané lokalitě a to využitím 
jedním ze tří možností stanovení ceny: 
- jejich vybudováním  
- využitím cen obvyklých (benchmark)  
- nebo vyhlášením paušální ceny za prvek FI ze strany ČTÚ. 
 
3. Požadujeme, aby se k dané metodice jednak k základní filozofii stanovení 
nákladů za pronájem FI, ale i z hlediska navýšení provozních nákladů 
nesouvisejících s předmětem výkonu licence na distribuci, především 
sekundárních nákladů typu konzultace, úprava IT, náklady za vypínání 
související s provozem datových sítí třetích stran, vliv na SAIDI a SAIFI, náklady 
na statické posudky, projekty, údržba sdruženého ochranného pásma apod., 
vyjádřil Energetický úřad, 

Datum: 10. 7. 2017 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Pavel Černý, Vedoucí koncepčního rozvoje, 
E.ON Distribuce, a.s. 

Podpis oprávněné osoby): 

                                                 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
 


