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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Aleny Vitáskové, 
dne 4. listopadu 2016 pod č. j. 11394-2/2016-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 28. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 
ÚV-KOM sine-KOM Bez připomínek 
ÚV-RVV  20100/2016-OMP Bez připomínek 
ÚV-VÚV 20101/2016-OPR Bez připomínek 
ÚZSČR 16176 Bez připomínek 
MZD 64415/2016 Bez připomínek 
MZV 121092/2016-OPL Bez připomínek 
MD 303/2016-510-LV/2 Bez připomínek 
MO 1865/2016-1322 Bez připomínek 
MŽP 76349/ENV/16 Bez připomínek 
MK MK-S 14273/2016 OLP Bez připomínek 
MF MF-39165/2016/1903-5 Zásadní připomínka 
MV MV-146855/LG-2016 Zásadní připomínka 
MPSV MPSV-2016/237595 - 51 Zásadní připomínka 
HKČR 259/6000/2016 Zásadní připomínky 
SPČR GŘ/123/SHP/2016 Zásadní připomínky 
MPO MPO 59836/16/32100/01000 Připomínky 
MSP MSP-771/2016-LO-SP Připomínky 
MZE 63886/2016-MZE-12153 Připomínky 
MMR 44958/2016-31 Připomínky 
KZPS 21318 Připomínka 
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Resort Připomínky Vypořádání 

MF Zásadní připomínka 
 

1. 

K § 2 odst. 1: Požadujeme přeformulovat text. Navrhujeme následující znění: 
 
 „(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 za období posledních tří skončených účetních období před podáním žádosti v 
případě, že žadatel v tomto období vykonával podnikatelskou činnost.“ 
 
Stávající navrhované znění je věcně nesprávné, resp. obsahuje nadbytečné požadavky, a to z těchto 
důvodů: 
 

1. Podle § 3 odst. 2 až 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), může mít účetní období i jiný časový průběh, než je kalendářní rok. Použitý interval „za 
období posledních tří let“ nepostihuje všechny situace, které mohou nastat. 

 
2. Podle § 18 odst. 1 zákona je účetní závěrka nedílný celek a tvoří ji rozvaha, výkaz zisku a ztráty a 

příloha. Je tedy zbytečné uvádět „…účetní závěrkou včetně její přílohy“.  
 

3. Podle § 18 odst. 4 věty první zákona účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo 
zkráceném rozsahu (nikoliv jak uvádí návrh „…ve zjednodušeném rozsahu“).  
 

Podle § 18 odst. 4 věty druhé zákona nestanoví-li zákon jinak, ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní 
závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Z toho vyplývá, že 
účetní jednotky s povinným auditem sestavují účetní závěrku vždy v plném rozsahu. Proto je nadbytečné 
uvádět, že „účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat 
audit“. Navíc sousloví „zpracovat audit“ je v této souvislosti chybné. Nesprávný je rovněž text obsahující 
požadavek na předložení účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu. V případě, že účetní jednotka, která 
nevyužije možnost sestavit účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu a sestaví účetní závěrku v plném 
rozsahu, by ji pro daný účel musela patrně „předělat“ na zjednodušený rozsah, což nedává smysl. 

Akceptováno 
 

MF Doporučující připomínky 
 

1. 
K § 2 odst. 1: Z textu obsahujícím podmínku „…v případě, že žadatel v tomto období vykonával 
podnikatelskou činnost“ nelze zcela dovodit, jaký bude postup u žadatele, který tuto podmínku nesplňuje. 

Akceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG9GXDRR)



3 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Navržený text neobsahuje řešení pro případy, kdy žadatel 3 roky nepodnikal, což by mohlo vést k tomu, že 
v takovém případě finanční způsobilost nedokládá, což by nemělo být zájmem regulátora. Doporučujeme 
upřesnit. 

 

2. 

V čl. I bodu 4 - § 3 odst. 6 doporučujeme za slova „stanovených právními“ vložit slovo „předpisy“, 
následující slovo „a“ nahradit čárkou.  

 
Slovo „dokladem“ doporučujeme nahradit slovem „doklady“, protože v odstavci 5 je uvedena řada dokladů 
diferencovaných podle fáze, v níž se energetické zařízení nachází (předčasné užívání, zkušební provoz 
atd.).  

 
Čl. II – Přechodné ustanovení: za slovo „před“ doporučujeme vložit slovo „nabytím“ a slovo „do“ nahradit 
slovy „přede dnem“. 

Neakceptováno 
Neakceptováno 
Dovolujeme si odkázat na LPV čl. 40 
odst. 5, domníváme se, že 
v konkrétním případě bude žadatel 
používat jeden z dokladů, tedy 
doklad. 
Akceptováno 

 

3. 

K Odůvodnění: V Obecné části oddílu "Vysvětlení…“ třetím odstavci je uvedeno, že vzory tiskopisů byly 
upraveny a zrevidovány. Ve skutečnosti návrh vyhlášky předpokládá pouze zrušení jediné (poslední) 
přílohy, což neodpovídá nějakému širšímu revidování a úpravám. Doporučujeme text odůvodnění upravit. 
Ve Zvláštní části k bodu 6 je text odůvodnění potřebné upravit. Zrušení přílohy nepředstavuje formální 
úpravu. 

Akceptováno 

MV Zásadní připomínka  
 

1. 

K čl. I bodu 4 – k § 3 odst. 6:  
 Žadatel dle předmětného ustanovení nemusí prokazovat splnění technických požadavků, pokud již 
byla bezpečnost osvědčena „v řízení o vydání rozhodnutí podle odstavce 5“. Z toho vyplývá, že tuto 
možnost lze využít pouze v případech uvedených v odstavci 5, kdy proběhlo správní řízení o vydání 
rozhodnutí. To se nám nezdá jako vhodné, neboť veřejnoprávní smlouva i regulační plán vznikají mimo 
správní řízení a nejsou správním rozhodnutím, mohou ho však nahrazovat. Například veřejnoprávní 
smlouva může být podle § 4 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) uzavřena místo vydání územního 
rozhodnutí, musí obsahovat všechny náležitosti, které by muselo mít rozhodnutí, které nahrazuje, včetně 
všech údajů a podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění souladu s 
požadavky § 90 stavebního zákona. Není tedy důvod, proč by se nemohla výjimka stanovená v odstavci 6 
vztahovat i na podobné případy.  
 Navrhované ustanovení proto požadujeme přepracovat a jasně stanovit, pro které z úkonů 
stavebního úřadu uvedených v odstavci 5 (nebo zda pro všechny) bude možné odstavec 6 využít. 

Akceptováno s úpravou 
V odstavci 6 bude specifikováno, pro 
které z úkonů podle odstavce 5 bude 
možné použít odstavec 6, podle 
připomínky MPSV 

MPSV Zásadní připomínka 
 

1. 
K bodu 4 

V§ 3 v navrženém novém odstavci 6 ve větě druhé je nutno blíže specifikovat doklad, kterým se prokazuje 

Akceptováno 
Bude upraveno podle tohoto návrhu 
s upřesněním, o které doklady podle 
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Resort Připomínky Vypořádání 
bezpečnost energetického zařízení, neboť v § 3 odst. 5, na který se odkazuje, jsou uvedeny i takové 

doklady, které se vydávají, aniž by v řízení před příslušným stavebním úřadem byla bezpečnost zařízení 

(stavby) před uvedením do provozu osvědčena – např. územní rozhodnutí, územní souhlas nebo stavební 

povolení; např. je možno na konci odstavce 6 doplnit slova „písm. a), písm. b) bodu 2, písm. c) bodů 5 a 6, 

nebo písm. d) bodů 3, 4 a 5“. 

odstavce se může jednat. 

HKČR Zásadní připomínky  
 

1. 

Připomínka k § 2 odst. 1  

Požadujeme v § 2 odst. 1 ošetřit, jakým způsobem má být prokázáno splnění finančních předpokladů v 
případě, že žadatel vykonává podnikatelskou činnost po kratší dobu než 3 roky. 

Odůvodnění: 

Dosavadní právní úprava vymezuje, jakým způsobem se prokazují finanční předpoklady žadatele o licenci 
pouze v případě, že žadatel již vykonává podnikatelskou činnost (a to jakoukoliv) minimálně po dobu 3 let. 
V právní úpravě však chybí jednoznačný návod pro osoby, které výkon podnikatelské činnosti teprve 
zahajují, anebo vykonávají po dobu kratší než 3 roky. Vzniká tak právní vakuum a žadatel o licenci nemá 
stanovena jasná legislativní pravidla pro naplnění podmínek pro udělení licence v těchto případech. 

Akceptováno  
Do ustanovení doplněno „jinak za 
období kratší“. Domníváme se, že i 
bez toho je z ustanovení patrné, že 
v případech, kdy žadatel podnikal 
kratší období, tak předkládá za toto 
kratší období (shodným způsobem je 
to ve stávajícím znění vyhlášky a 
v praxi to nečiní potíže). Pro 
upřesnění byl na základě připomínek 
vložen na konec věty uvedený 
dovětek. 

 

2. 

A. Konkrétní zásadní připomínky ke stávajícímu znění 

1. Připomínka k § 5 odst. 3 

Navrhujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(3) Nelze-li vlastnické právo nebo užívací právo k energetickému zařízení prokázat způsoby uvedenými v 
odstavci 1 nebo 2, lze takové právo k energetickému zařízení prokázat i jiným způsobem nevzbuzujícím 
důvodné pochybnosti. U movitých věcí je možné vlastnické právo prokázat čestným prohlášením.“. 

Odůvodnění: 

V současné době při zapisování objektových předávacích stanic do licence na distribuci, které jsou 
montovány přímo vlastníkem licence, dochází ke složitému dokazování vlastnictví předávacích stanic 
prostřednictvím množství faktur k nakupovanému materiálu. Dochází tak  
k nadměrné administrativní zátěži jak na straně distributora tepla, tak na straně odboru licencí ERÚ, což 
zvyšuje mzdové náklady ERÚ na licenční činnosti i mzdové náklady distributora na administrativní 
činnost. 

K připomínce 1 
Neakceptováno, vysvětleno 
Vyhláškou nelze (podle dřívějšího 
stanoviska Komise LRV pro správní 
právo) stanovit možnost čestného 
prohlášení jako dokladu o splnění 
podmínek pro udělení licence, pokud 
tak není stanoveno přímo zákonem. 
Vzhledem k § 53 odst. 5 správního 
řádu nejde vyhláškou upravovat 
případy, kdy lze použít jako důkaz ve 
správním řízení čestné prohlášení. 
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Resort Připomínky Vypořádání 
Pro výrobce a distributory tepla se v posledních letech stává neustále složitější a náročnější provést 
jakoukoliv změnu v licenci na výrobu nebo distribuci tepla, přičemž licence výrobci nebo distributorovi 
tepla nepřináší mnoho výhod, ale především povinnosti. Dle našeho názoru u licencí na výrobu a distribuci 
tepla by mnoho dokladů mohlo být řešeno čestným prohlášením. 

2. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. a) 

Do znění vyhlášky ve stávajícím znění navrhujeme ve vazbě na § 6 odst. 2 písm. a) zapracovat, jakým 
způsobem má být reflektována situace, kdy je zařízení odstraněno, resp. vyřazeno  
z provozu. 

Odůvodnění: 

Tento režim, resp. skutečnost, kdy je zařízení odstraněno nebo vyřazeno z provozu, současné znění 
vyhlášky neupravuje. V dokumentaci u udělených licencí může docházet v průběhu času k nepřesnostem. 
Nastíněný deficit se může částečně týkat i distribučních soustav. 

 
 
 
 
K připomínce 2  
Neakceptováno, vysvětleno 
Situace, která je popsána 
v připomínce, je reflektována přímo v 
§ 9 energetického zákona.  
Ve smyslu § 9 odst. 3 vyhlášky se její 
ustanovení vztahují také na žádosti o 
změnu licence, kdyby bylo zařízení 
odstraněno nebo vyřazeno z provozu. 
Požadována úprava ve vyhlášce tedy 
je obsažena.  
 

SPČR Zásadní připomínky  
 1. 1. Připomínka k  § 2 odst. 1  

Doporučujeme v § 2 odst. 1 ošetřit, jakým způsobem má být prokázáno splnění finančních předpokladů v 
případě, že žadatel vykonává podnikatelskou činnost po kratší dobu než 3 roky. 
Odůvodnění: 
Dosavadní právní úprava vymezuje, jakým způsobem se prokazují finanční předpoklady žadatele o licenci 
pouze v případě, že žadatel již vykonává podnikatelskou činnost (a to jakoukoliv) minimálně po dobu 3 let. 
V právní úpravě však chybí jednoznačný návod pro osoby, které výkon podnikatelské činnosti teprve 
zahajují, anebo vykonávají po dobu kratší než 3 roky. Vzniká tak právní vakuum a žadatel o licenci nemá 
stanovena jasná legislativní pravidla pro naplnění podmínek pro udělení licence v těchto případech. 

Akceptováno 
Do ustanovení doplněno „jinak za 
období kratší“. Domníváme se, že i 
bez toho je z ustanovení patrné, že 
v případech, kdy žadatel podnikal 
kratší období, tak předkládá za toto 
kratší období (shodným způsobem je 
to ve stávajícím znění vyhlášky a 
v praxi to nečiní potíže). Pro 
upřesnění byl na základě připomínek 
vložen na konec věty uvedený 
dovětek. 

 2. 1. Připomínka k § 6 odst. 2 písm. a) 

Do znění vyhlášky ve stávajícím znění navrhujeme ve vazbě na § 6 odst. 2 písm. a) zapracovat, jakým 
způsobem má být reflektována situace, kdy je zařízení odstraněno, resp. vyřazeno z provozu. 
Odůvodnění: 
Tento režim, resp. skutečnost, kdy je zařízení odstraněno nebo vyřazeno z provozu, současné znění 

Neakceptováno, vysvětleno 
Situace, která je popsána 
v připomínce, je reflektována přímo v 
§ 9 energetického zákona.  
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Resort Připomínky Vypořádání 
vyhlášky neupravuje. V dokumentaci u udělených licencí může docházet v průběhu času k nepřesnostem. 
Nastíněný deficit se může částečně týkat i distribučních soustav. 

Ve smyslu § 9 odst. 3 vyhlášky se její 
ustanovení vztahují také na žádosti o 
změnu licence, kdyby bylo zařízení 
odstraněno nebo vyřazeno z provozu. 
Požadována úprava ve vyhlášce tedy 
je obsažena.  

MPO Doporučující připomínky  
 

1. 

1. K bodu 3. - § 2 odst. 5 
Nesprávně uveden odstavec. Místo odst. 5 má být uveden odst. 6.  

Vysvětleno 
Domníváme se s odkazem na čl. 54 
odst. 7 LPV, že se po přečíslování 
následujících odstavců používá 
v dalším textu novely označení 
odstavců po jejich přečíslování, tedy, 
že je to v návrhu s tímto v souladu. 

 
2. 

1. K bodům 1 a 4  
           Na konci těchto novelizačních bodů se doporučuje doplnit 
           tečky. 

Akceptováno 
 

 

3. 
 

1. 1. K čl. II  
           Doporučujeme přechodné ustanovení uvést např. v tomto znění: „Žádosti o udělení, změnu nebo 
zrušení licence a žádosti o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie 
podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 8/2016 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí této vyhlášky.“    

Akceptováno s úpravou 
Upraveno podle připomínky MF a 
MSP 

MSP Doporučující připomínky  
 

1. 

K bodu 1:  
Účetní závěrka má být předkládána v plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat 
audit. V této části ustanovení doporučujeme nahradit slovo „zpracovat“ slovem „zpracovávat“, neboť 
audit se zpravidla provádí pravidelně. Z ustanovení dále není zřejmé, jaký audit se má na mysli. Zřejmě 
jde o audit ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Zde je ovšem 
třeba upozornit, že tento zákon definuje (a používá) pojem „povinný audit“ – viz § 2 písm. a) tohoto 
zákona, a to jako ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky. Návrh textu je tedy 
nepřesný. Buď je třeba zpřesnit, o jaký audit se jedná, nebo uvést, že jde o účetní závěrku ověřenou 
auditorem. Doporučujeme proto přeformulování textu věty za středníkem ve smyslu uvedených 
připomínek.  

 Akceptováno s úpravou 
Text bodu přeformulován ve smyslu 
připomínky MF 

 2. K bodu 4:  Akceptováno s úpravou 
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Resort Připomínky Vypořádání 
V nově navrženém odstavci se odkazuje na řízení o vydání rozhodnutí podle odstavce 5. Podle odstavce 
5 však není vedeno žádné řízení. Ustanovení odstavce 5 upravuje způsob prokazování splnění 
technických předpokladů energetického zařízení. Doporučujeme proto zmíněnou část věty 
přeformulovat ve smyslu této připomínky.  

Ustanovení bude zpřesněno ve 
smyslu, o jaké doklady z odstavce 5se 
konkrétně jedná (podle připomínky 
MPSV). Jedná se o to, že bezpečnost 
je dokládána v daném stavebním 
řízení.  

 

3.  
 

K čl. II – přechodné ustanovení:  
Ve smyslu čl. 51 Legislativních pravidel vlády doporučujeme přechodné ustanovení formulovat takto: 
„Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posoudí podle vyhlášky č. 8/2016 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“. Dále dáváme ke zvážení upravit 
v přechodném ustanovení možnost, aby žadatel, v případě, že jeho žádost nebude obsahovat všechny 
doklady dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 8/2016 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, měl možnost doložit doklady dle navrhované vyhlášky, která je pro žadatele mnohem 
příznivější.  

Akceptováno  
Ustanovení upřesněno podle návrhu. 

MZE Doporučující připomínky 
 

1. 
Doporučujeme do odůvodnění doplnit podrobnější vysvětlení změny § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky, zejména 
části týkající se prokazování finančních předpokladů žadatelů o udělení energetické licence účetní 
závěrkou. 

Akceptováno 

 2. Doporučujeme v platném znění vložit nový text § 2 odst. 1 přímo za původní text odstavce 1. Akceptováno 
 

3. 
Doporučujeme materiály překontrolovat z hlediska překlepů Akceptováno 

 

MMR Doporučující připomínky 
 

1. 
K čl. I 
 
1. Doporučujeme na konci bodů 1 a 4 doplnit tečky. 

Akceptováno 

 

2. 

 
K čl. II 

 
1. Doporučujeme text článku upravit například takto: „V řízeních o udělení licence, která byla zahájena a 

nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se při posuzování žádostí 
postupuje podle vyhlášky č. 8/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky.“.  

Akceptováno s úpravou 
Upraveno a zpřesněno podle 
připomínky MF 

MŠMT Doporučující připomínky 

  1. K § 4 odst. 1 platného znění: Předně uvádíme, že si uvědomujeme, že se jedná o připomínku nad 
rámec předložené novely vyhlášky. Nicméně máme za to, že dané ustanovení je takového 

Neakceptováno 
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Resort Připomínky Vypořádání 
charakteru, že s ohledem na jeho momentální možnost různého výkladu je vhodné jej upravit, resp. 
upřesnit ku prospěchu věci.  

První věta kromě nutného doplnění slova „vysokoškolským“ před slovem „diplomem“ kvůli jasnému 
rozlišení stupňů vzdělání a dle terminologie zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, totiž zcela 
opomíjí vzdělání získané na vyšší odborné škole. Uznáváme, že je v dané větě uvedeno sousloví 
„nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání“, čímž by bylo vzdělání dosažené na vyšší odborné 
škole obsaženo. Přesto však – jsou-li uvedeny všechny ostatní stupně vzdělání výslovně, pak je pro 
přehlednost a jasnost výkladu vhodné doplnit za slovy „vysokoškolským diplomem“ slova 
„vysvědčením o absolutoriu a diplomem absolventa vyšší odborné školy“. Dále upozorňujeme, pokud 
jde o sousloví „nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání“, že v tomto případě je přínosem si 
ujasnit, o jaký jiný případný doklad o dosaženém vzdělání se má jednat, a pokud již o žádný 
(vzhledem k námi výše uvedenému textu), pak navrhujeme toto sousloví vypustit.     

V praxi toto ustanovení nečiní potíže 
a tedy nevidíme jako nutné je touto 
novelou měnit. 

KZPS Doporučující připomínky  

 

1. 

K návrhu § 2 odstavec 1: 
„(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.“ 
 Připomínka  

  Při prokazování finančních předpokladů není zřejmé, jak postupovat v případě, kdy žadatel v období 
posledních tří let před podáním žádosti nevykonával podnikatelskou činnost, nebo ji vykonával po dobu 
kratší než tří let. 

Odůvodnění 

Navrhované znění vyhlášky přináší zjednodušení administrativní zátěže na účastníky řízení 
v podobě odstranění nadbytečných požadavků na prokázání finančních předpokladů. Z vyhlášky byl však 
odstraněn text, upravující způsob prokázání finančních předpokladů žadatele, nevykonává-li 
podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku. Navrhované znění je tedy možno chápat také tak, že 
žadatel, který před podáním žádosti nevykonával podnikatelskou činnost, nebo ji vykonával po dobu kratší 
než tří let, de facto nemusí prokazovat finanční předpoklady. 

 
To by ovšem odporovalo principu rovného přístupu k žadatelům a nebylo by možné přijmout 

tvrzení navrhovatele v jeho odůvodnění, že „Navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není 

Akceptováno 
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v rozporu se zásadou zákazu diskriminace“. 
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