
II. 
N á v r h  

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne …….., 

 
kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 

v energetických odvětvích 
 
 Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) 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 zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., k provedení 
§ 7 energetického zákona:  
 

Čl. I  
 

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 
odvětvích, se mění takto:  
 
1.  V § 2 odstavec 1 zní: 
 

„(1) Žadatel o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen 
„žadatel“) prokazuje finanční předpoklady daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a 
výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo účetní závěrkou včetně její přílohy ve 
zjednodušeném rozsahu za období posledních tří let před podáním žádosti v případě, že 
žadatel v tomto období vykonával podnikatelskou činnost; účetní závěrka je předkládána v 
plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit.“ 

 
  
2.  V § 2 se odstavec 2 zrušuje. 

     
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5. 
 

3.  V § 2 odst. 5 se slova „odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 3 nebo 4“. 
 

4.  V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 

„(6) Žadatel neprokazuje splnění technických předpokladů dokladem podle odstavce 
1, je-li energetické zařízení stavbou a jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených 
právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s 
technickou dokumentací byla před jeho uvedením do provozu osvědčena v řízení o vydání 
rozhodnutí podle odstavce 5. V takovém případě žadatel prokazuje bezpečnost energetického 
zařízení dokladem podle odstavce 5.“ 
 

5.  V § 9 odst. 1 se číslo „22“ nahrazuje číslem „21“. 
 

6.  Příloha č. 22 se zrušuje. 
 

Čl. II  
 

Přechodné ustanovení  
 

Žádosti podané před účinností této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 8/2016 Sb., ve 
znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky.  
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Čl. III  
 

Účinnost 
 
  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.  
 
 

Předsedkyně: 
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