
IV. 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

 

1.2 Definice problému 

Novela energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 
a navazující vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 
v energetických odvětvích. 

Aplikační praxe s dosavadním zněním vyhlášky ukázala, že je nezbytné promítnout do 
vyhlášky rovněž praktické poznatky z jejího použití, a to nadbytečnost nebo neúčelnost 
některých ustanovení stávající vyhlášky (např. doklady o obchodním majetku, duplicitní 
stanovení povinnosti žadatelům o udělení licence jako je stanoveno ve stavebním řízení). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Na základě ustanovení § 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 pozdějších předpisů, vydal Energetický regulační úřad vyhlášku 
č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, 
v platném znění. 

Tabulka pro srovnání vývoje počtu vydaných licencí a změn rozhodnutí o udělení licence 
v letech 2007 až 2012: 

Rok Licence Počet Počet celkem 

2007 Nové licence 489 987 Změny licencí 498 

2008 Nové licence 1 472 2 117 Změny licencí 645 

2009 Nové licence 5 074 6 212 Změny licencí 1 138 

2010 Nové licence 5 821 7 432 Změny licencí 1 611 

2011 Nové licence 545 1 503 Změny licencí 958 

2012 Nové licence 7 678 9 808 Změny licencí 2 130 
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Podmínky a předpoklady pro přístup žadatele k oprávnění (licenci) jsou stanoveny zákonem 
(energetický zákon). Vyhláška pak stanoví způsoby prokazování těchto podmínek 
a předpokladů, a to finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro 
jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání 
vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení 
odpovědného zástupce. Dále vyhláška stanoví vzory žádostí k udělení, změně a zrušení 
licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě 
Evropské unie. Vyhláška je tak prováděcím předpisem k ustanovení § 5 až 10 energetického 
zákona.  

Novelizace stávající vyhlášky se jeví jako efektivní vzhledem k rozsahu změn v textu 
vyhlášky.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Primární skupinou dotčenou navrhovanou právní úpravou jsou fyzické a právnické osoby, 
které na území České republiky chtějí začít podnikat anebo chtějí změnit rozsah svého již 
uděleného oprávnění k podnikání. Konkrétně se jedná o žadatele o udělení, změnu nebo 
zrušení kteréhokoliv typu licence nebo o žadatele o uznání oprávnění podnikat vydaného 
jiným členským státem Evropské unie, aby tyto osoby mohly podnikat na území České 
republiky, k čemuž by jinak potřebovaly licenci. 

1.5 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je především změnit ta ustanovení licenční vyhlášky, která nereflektují 
poznatky z dosavadní praktické aplikace právního předpisu.  

V tomto smyslu je prokázání podmínek pro udělení licence zjednodušeno a zpřehledněno 
právě s tím cílem, aby pro každé jednotlivé licenční řízení bylo případným účastníkům 
licenčního řízení předem zřejmé, jaké podmínky musejí splnit a způsob jejich posuzování 
Energetickým regulačním úřadem. Cílový stav by tedy jednak měl odstranit administrativní 
zátěž, ale také urychlit a zefektivnit licenční správní řízení.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích je 
prováděcím právním předpisem energetického zákona, který stanovuje pravidla pro 
prokazování podmínek pro udělení, změnu nebo zrušení licence.  

Návrh vyhlášky nezavádí žádná ustanovení, která by ohrozila proces vydávání rozhodnutí 
o udělení, změně nebo zrušení licence. Naopak umožňuje nově zavedenými efektivnějšími 
a srozumitelnějšími postupy dokládání všech zákonných podmínek zajistit plynulejší správní 
řízení. 
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2. Návrh variant řešení 

2.1 Popis variant řešení 

2.1.1 Varianta I – pokračování dle dosavadní právní úpravy 
Tato varianta by znamenala ponechat stávající znění vyhlášky bez jakékoli úpravy.  

2.1.2 Varianta II – vydání nové vyhlášky 
Systematická, účelná a efektivní úprava procesu udělování/změn licencí. Navržená úprava 
vyhlášky umožní dát do souladu prováděcí právní předpis s poznatky z dosavadní praxe při 
aplikaci licenční vyhlášky. 

 

2.2 Popis rozdílů mezi navrhovanými variantami 

2.2.1 Prokazování finančních předpokladů 
Varianta I 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky a zachovává stávající stav. 

Varianta II 

Oproti stávajícímu znění vypuštěny některé požadavky, např. prokazování obchodního 
majetku a čistého obchodního majetku, což je nadbytečné vzhledem k ostatním dokladům, 
které jsou dostačující pro prokázání finanční způsobilosti žadatele o licenci ve smyslu 
zákonného ustanovení. 

2.2.2 Prokazování technických předpokladů 
Varianta I 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky a zachovává stávající stav. 
Varianta II 

Oproti stávající úpravě doplněna alternativní možnost doložení technických předpokladů 
u takových energetických zařízení, kde je bezpečnost osvědčena v řízení před příslušným 
stavebním úřadem. U dotčených energetických zařízení bylo v licenčním řízení toto osvědčení 
dokládáno, ačkoliv požadavek pro doložení tohoto typu dokumentu byl již duplicitně 
požadován v jiném správním řízení (stavebním), jehož výsledek (rozhodnutí) bylo 
v licenčním řízení taktéž dokládáno.  
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Varianta I 

Ve variantě I by nevznikly žádné nové přímé náklady, nicméně by se ani neušetřily, jak 
předpokládá varianta II. 

Varianta II 

Varianta II zajistí zjednodušení administrativní zátěže na účastníky řízení (žadatele o udělení 
licence) v podobě odstranění nadbytečných požadavků na prokázání finančních předpokladů. 
Pozitivní dopad navrhované varianty spočívá ve zjednodušení požadavků na prokázání 
finanční způsobilosti žadatele o licenci, a tedy odstranění nadbytečné administrativní zátěže 
pro žadatele, neboť se v praxi ukázalo, že předmětné doklady nepředstavovaly přidanou 
hodnotu pro posouzení toho, zda žadatel je či není finančně způsobilý v případech, kdy tato 
způsobilost má být podle energetického zákona prokázána. Zjednodušení v oblasti dokládání 
finančních předpokladů spočívá konkrétně v odstranění požadavku na doložení výpisů 
z bankovního účtu žadatele, vyjádření banky o schopnosti žadatele plnit své závazky 
a o pohybech na účtu za posledních 12 měsíců, smlouvy o úvěru a podnikatelského plánu 
a finanční bilance. Podle kvalifikovaného odhadu by se tato změna dotkla 30% z celkového 
počtu správních řízení. Tento odhad vychází z údajů z roku 2015, kdy bylo zahájeno 2023 
správních řízení. Z tohoto počtu by se tedy tato změna v dokládání finančních předpokladů 
dotkla přibližně 30 % řízení, tedy přibližně 600 správních řízení vycházeje z údajů 
o správních řízeních za rok 2015. 

Druhým přínos varianty II spočívá v odstranění duplicity prokazování bezpečnosti 
energetických zařízení. V oblasti technických předpokladů, v rámci nichž je bezpečnost 
zařízení prokazována, jde o doplnění alternativní možnosti doložení technických předpokladů 
u takových energetických zařízení, kde je bezpečnost osvědčena v řízení před příslušným 
stavebním úřadem. U dotčených energetických zařízení bylo, respektive je dle současné 
úpravy, v licenčním řízení toto osvědčení bezpečnosti dokládáno, ačkoliv požadavek pro 
doložení tohoto typu dokumentu, tedy osvědčení bezpečnosti, byl již požadován v jiném 
správním řízení (stavebním). Je třeba zdůraznit, že tento návrh se týká pouze energetických 
zařízení, která jsou současně stavbou, a povolení jejich bezpečného provozu podléhá 
v souladu se stavebním zákonem správnímu rozhodnutí stavebního úřadu. Podle 
kvalifikovaného odhadu by se tato změna dotkla 20% z celkového počtu správních řízení. 
Tento odhad vychází z údajů z roku 2015, kdy bylo zahájeno 2023 správních řízení. Z tohoto 
počtu by se tedy tato změna v dokládání technických předpokladů dotkla přibližně 400 
správních řízení.  

Finanční vyčíslení úspor varianty II viz níže uvedená tabulka.  
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                              Orientační výpočet úspory času a finančních prostředků v 
souvislosti s novelou vyhlášky č. 8/2016 Sb.;  

aplikováno na jednu typickou žádost o udělení licence     

  čas 

hodinová 
mzda 
hrubá 

finance 
celkem 

Úspory 
žadatelé 

Úspory 
ERÚ 

  [hod] [Kč/hod] [Kč]     
finanční předpoklady           
ušetřeno na straně žadatele           
odborná práce ekonoma 1 400 400     
administrativní práce na sestavení dokumentace 1 200 200 360000   
náklady na materiál (k úspoře dle našeho názoru 
nedojde, protože nebude sice muset dodat objem 
dostupných finančních prostředků, podnikatelský 
plán a finanční bilanci, ale na druhou stranu bude 
muset předložit daňovou evidenci za poslední 3 
roky) - - 0     
ušetřeno na straně ERÚ           
shromáždění a posouzení dodaných podkladů 
referentem 0,5 200 100     
následná kontrola 0,25 200 50     
administrativní zpracování žádosti 0,17 127 21,59   102954 

            
technické předpoklady           
ušetřeno na straně žadatele           
odborná práce technika 2 300 600     
administrativní práce na sestavení dokumentace 1 200 200     
náklady na materiál (cca 10 stran barevně; 1 strana 
barevně v copycentru 18 Kč) - - 180 392000   
ušetřeno na straně ERÚ           
posouzení dodaných podkladů referentem 1 200 200     
následná kontrola 0,5 200 100     
administrativní zpracování žádosti 0,17 127 21,59   128636 
Celkem (finanční a technické předpoklady na 
straně ERÚ i žadatele) 7,59   2073,18 752000 231590 

   

Celkem úspory za 
rok: 983590 

 
4. Návrh řešení 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Energetický regulační úřad upřednostňuje postup podle varianty II, tedy novelizaci vyhlášky, 
která by odpovídajícím způsobem aktualizovala pravidla, kterými se stanoví způsoby 
prokazování finančních a technických předpokladů. Důvodem pro výběr varianty II jsou 
převažující pozitivní dopady této varianty popsané výše. Z porovnání varianty I a varianty II 
vychází varianta I jako varianta bez dopadů v podobě nákladů, ale rovněž bez přínosů pro 
žadatele o udělení licence. Varianta II rovněž neznamená zvýšení nákladů, čili v oblasti 
dopadů v podobě nákladů je shodná jako varianta I, oproti variantě II má ale přínosy popsané 
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výše v podobě odstranění nadbytečných a duplicitních požadavků na žadatele o udělení 
licence.  

5. Implementace doporučené varianty, vynucování a přezkum 
Ústředním orgánem státní správy odpovědným za implementaci regulace je Energetický 
regulační úřad, který současně zajišťuje vynucování plnění vyhláškou daných pravidel. 
Samotná implementace předpisu do praxe by neměla přinést žádnou komplikaci pro žadatele 
ani pro držitele licencí. U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní 
implementace. 

Implementace nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Úřadu, ani na ostatní 
veřejné rozpočty. 

Přezkum účinnosti regulace byl v zásadě prováděn kontinuálně již za platnosti a účinnosti 
stávající právní úpravy, kdy navrhovaná právní úprava tuto regulaci pouze zpřesňuje a reaguje 
na novelizace příslušné primární právní úpravy. Dá se tedy shrnout, že přezkum je příslušným 
orgánem, kterým je Energetický regulační úřad, trvale prováděn a výsledkem je právě 
navrhovaná právní úprava reagující na poznatky z praxe.  

Během prvního roku účinnosti navrhované novely vyhlášky o podrobnostech udělování 
licencí pro podnikání v energetických odvětvích budou zaměstnanci Energetického 
regulačního úřadu provádět přezkum dopadů novely vyhlášky a jejího působení při licenčním 
řízení. Za spolupráce s dotčenými subjekty bude vyhodnoceno, zda úprava vyhovuje v 
běžné praxi. 

 

6. Zdroje dat a konzultace 
V souladu s principy transparentního, otevřeného a rovného přístupu při zpracovávání žádostí 
o udělení či změny licencí, a s cílem zajistit přiměřenost zájmu na spolehlivosti a bezpečnosti 
dodávek energií, ale také na stanovení podmínek ke vstupu do podnikání, a tím požadavků 
kladených na žadatele o licence, předložil Energetický regulační úřad návrh vyhlášky do 
konzultačního procesu, do kterého se kdokoli může zapojit prostřednictvím internetových 
stránek Úřadu (www.eru.cz). Veřejný konzultační proces proběhl v souladu s podmínkami 
stanovenými § 17e odst. 4 až 6 energetického zákona, byl ukončen 6. října 2016. Ve veřejném 
konzultačním procesu byla uplatněna jedna připomínka, která byla vypořádána.  

 

7. Kontakt na zpracovatele RIA 
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Jméno a příjmení  Mgr. Michal Benda  
Energetický regulační úřad/Odbor licencí 
tel.    595 590 846  
e-mail:    michal.benda@eru.cz  
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Jméno a příjmení  JUDr. Antonín Špiruda, Ph.D.  
Energetický regulační úřad/Oddělení legislativně právní 
tel.    564 578 637 
e-mail:    antonin.spiruda@eru.cz 
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