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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Svaz průmyslu a dopravy ČR v podobě zásadní připomínky doporučuje stanovení tzv. referenční ceny, 
která by pomohla řešit účtování v případě nabíjení soukromých elektromobilů pro služební v situaci, kdy 
není možné doložit skutečnou cenu za dané dobíjení. Tato zásadní připomínka reaguje na problémy 
identifikované v praxi, připomínka je v souladu memorandem Vlády o budoucnosti automobilového 
průmyslu (zde). 

Na základě níže uvedeného vysvětlení a informací doporučujeme upravit § 4 například takto: 

„§ 4 

Průměrná cena pohonných hmot 

(1) Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 

a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 

b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 

c) 33,60 Kč u motorové nafty. 

(2) Výše referenční ceny za 1 KWh elektřiny podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí …“. 

 

Pokud jde o stanovení přesné výše náhrady v odstavci 2, je nutné ji stanovit dle jednání MPSV a ČSÚ. 

 

Vysvětlení: 

 Česká legislativa při výpočtu náhrad za spotřebované pohonné hmoty vč. elektřiny vychází 
ze skutečně ujeté vzdálenosti (uvedené v knize jízd), z průměrné spotřeby uvedené v technickém 
průkazu k vozidlu a z prokázané ceny nakoupených spotřebovaných pohonných hmot. Namísto 
skutečné ceny nakoupených pohonných hmot zákoník práce umožňuje použít pro výpočet náhrad 
ceny stanovené ve vyhlášce MPSV (pro rok 2019 šlo o vyhlášku č. 333/2018 Sb.). 

 V případě domácího nabíjení elektrických vozidel neexistuje žádná jednotná cena elektřiny 
pro stanovení náhrady nákladů vynaložených zaměstnancem na nabíjení vozidla. Obecně se 
vychází z povinnosti zaměstnance prokázat veškeré náklady, které mu má zaměstnavatel nahradit. 

https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/memorandum-o-budoucnosti-automobiloveho-prumyslu-v-cr-a-akcni-plan-o-budoucnosti-automobiloveho-prumyslu-v-cr---232552/
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To je však v praxi složité, neboť vyúčtování spotřeby elektřiny neprobíhá obvykle na měsíčním 
základě, a navíc je celková cena elektřiny složena z více položek, z nichž některé jsou fixní bez 
ohledu na spotřebu elektřiny.  

 Navrhujeme, aby MPSV v rámci nové vyhlášky pro rok 2020 uvedlo vedle ceny benzínu a nafty 
také cenu elektřiny, kterou by bylo možno použít zejména pro účely nabíjení v domácnosti, ale 
i pro ostatní situace, kdy zaměstnanec není schopen prokázat konkrétní náklady na nabíjení vozidla 
použitého pro služební účely. Výše náhrady by pak stejně jako u uhlovodíkových paliv byla určena 
podle ujeté vzdálenosti a spotřeby elektřiny. 

 Uvedení ceny elektřiny ve vyhlášce tak usnadní zavádění elektro-mobility, přičemž i nadále bude 
mít zaměstnanec právo na náhradu v prokázané skutečné výši, např. v případě sjednání zvláštního 
tarifu pro nabíjení. Referenční cena elektřiny však umožní snížit administrativu i zaměstnavatelů 
spojenou s prokazováním ceny elektřiny prostřednictvím faktur zaměstnanců od jejich dodavatelů. 

 O konkrétní možnosti využítí dat musí jednat MPSV a ČSÚ. 

 Jako možný zdroj dat by bylo možné využít i údaje a doporučení ERÚ jako nezávislého regulátora 
zodpovědného za oblast energetiky v ČR; ERÚ řadu složek ceny elektřiny samo stanovuje 
a pravidelně vyhlašuje.  

 

Možný způsob stanovení tzv. referenční ceny: 

 Pro inspiraci uvádíme možný způsob stanovení tzv. referenční ceny, který vyplynul z jednání 
a diskuzí pracovní skupiny sestavené k tomuto tématu Svazem průmyslu a dopravy ČR za účasti 
například MPO či ERÚ.  

 V současnosti existuje okolo dvaceti různých tarifů pro dodávky elektřiny pro domácnosti. Na rozdíl 
od benzínu a nafty cena za elektřinu obsahuje více složek, z nichž část podléhá cenové regulaci, 
cena silové elektřiny (která není regulovaná) se pak odvíjí od volby dodavatele a od zvolené 
distribuční sazby. 

 Následující text navrhuje konkrétní způsob, jak s využitím veřejně dostupných údajů z cenových 
rozhodnutí ERÚ stanovit referenční cenu vhodnou pro využití v případě nemožnosti určit přesnou 
cenu nabíjení elektromobilu. Návrh vychází z konzultací s MPO a ERÚ a z informací těmito 
institucemi na jednáních PS poskytnutých. 

 Rozpětí cen elektřiny podle jednotlivých tarifů je podstatně větší, než je tomu u benzínu a nafty, 
přičemž cena obsahuje jak variabilní složku závislou na spotřebě, tak i fixní složku za každý měsíc 
bez ohledu na množství dodané elektřiny. Proto lze doporučit jako variantu možného řešení 
vycházet při stanovení ceny elektřiny z nejčastějšího tarifu pro domácnosti, tj. sazbu D02d, který 
používá naprostá většina domácností a využívání ho 2.7 mil. přípojných míst z celkového počtu 5.4 
mil. přípojných míst (představuje modus i medián všech sazeb).  

 Cenu lze z cen za jednotlivá distribuční území u distribuční sazby D02d v takovém poměru, aby 
poměr respektoval podíly na trhu jednotlivých společností, a to dle analýz ERÚ. Výkyvy v těchto 
vahách by měly být meziročně zanedbatelné, nemělo by je tedy potřeba v následujících letech 
měnit. Sazba D02d je nejčastěji používaná distribuční sazba pro domácnosti v ČR. Nyní ji využívá 
téměř 2,8 mil. odběrných míst domácností z celkového počtu přes 5,4 mil. odběrných míst 
domácností v ČR. Regulované ceny pro výpočet referenční ceny jsou uvedeny v příslušném 
cenovém rozhodnutí ERÚ pro daný kalendářní rok (cenové rozhodnutí č. 2019/9, strana 26, sazba 
D02d; zde). 

http://www.eru.cz/documents/10540/5228943/ERV9_2019.pdf/01aeb0a1-1973-4ba7-8830-5f2ba549bfb2
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 Stálé platby za odborné místo nejsou započítány, neboť v případně tarifu D02d jde o zanedbatelnou 
hodnotu, která na jednotkovou cenu elektřiny pro účely náhrad nemá podstatný vliv (jde o částku 
do 50 Kč měsíčně). Dané odběrné místo zákazníka zpravidla nemění v důsledku dobíjení hodnotu 
hlavního jističe před elektroměrem, část stálých plateb je hrazena ve fixní výši, byla by hrazena i bez 
případného nabíjení elektromobilu, není proto nutné do výpočtu zahrnovat tuto část celkových 
plateb zaměstnance za elektřinu spotřebovanou při nabíjení vozidla pro služební účely. 

 Cena za systémové služby je uvedena také v cenovém rozhodnutí ERÚ (cenové rozhodnutí 2019/8 
bod 3.1. zde).  

 Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (cenové rozhodnutí 2019/8 bod 
5.4. zde).  

 ERÚ nestanovuje cenu silové elektřiny (je tržní a liší se v závislosti na volbě dodavatele). Jako možné 
vhodné řešení se proto pro účely tohoto výpočtu jeví navázat cenu silové elektřiny na jednotkovou 
cenu elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze, která je taktéž uvedena v cenovém 
rozhodnutí ERÚ pro daný rok (cenové rozhodnutí 2019/8 bod 7.7. zde).  

 Další složkou ceny je daň z elektřiny na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtu část čtyřicátá sedmá.  

 Dále je zahrnuta rovněž daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % dle ZDPH, která je součástí finální 
ceny elektřiny pro spotřebitele a spotřebitel ani zaměstnavatel nemají nárok na její odpočet. 

 Vzorec výpočtu ceny elektřiny pro účely cestovních náhrad pro rok 2020 je následující:  

1. Cena za distribuované množství elektřiny (cena z cenového rozhodnutí dle vah jednotlivých 
distribučních společností na trhu) 

2. Cena za systémové služby  

3. Jednotková cena elektřiny vyhlášení ERÚ pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze 
(referenční cena silové energie, tj. náhradní určení ceny elektřiny namísto tržní ceny) 

4. Daň z elektřiny  

5. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie  

6. Daň z přidané hodnoty 21 %  

Výsledná rovnice: 

 Celková cena elektřiny pro účely cestovních náhrad + Systémové služby + Silová elektřina (cena 
pro zvláštní režim účtování) + Daň + Podporované zdroje + DPH 21 % = Referenční cena v Kč/kWh. 

 

 

https://www.eru.cz/documents/10540/5228943/ERV8_2019.pdf/a5385f13-b36f-487a-8783-6c46cb01a9ca
https://www.eru.cz/documents/10540/5228943/ERV8_2019.pdf/a5385f13-b36f-487a-8783-6c46cb01a9ca
https://www.eru.cz/documents/10540/5228943/ERV8_2019.pdf/a5385f13-b36f-487a-8783-6c46cb01a9ca

