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III. 

Odůvodnění 

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 

odvětvích 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Na základě § 98a odst. 7 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. 670/2004 Sb., vydal Energetický regulační úřad v roce 2005 vyhlášku č. 426/2005 

Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, která byla 

následně novelizována vyhláškami č. 363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2011 Sb. a 445/2012 

Sb.  

Vyhláška stanoví způsoby prokazování 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 a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory 

žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie a je 

tak prováděcím předpisem pro § 5 až 10 energetického zákona.  

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se nahrazuje vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech 

udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, se vydává 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. 

Pokud by vyhláška nebyla vydána a Energetický regulační úřad by neupravil prováděcím 

právním předpisem vymezený okruh vztahů v souladu se zákonným zmocněním, tato 

nečinnost by zřejmě mohla mít za následek omezení aplikovatelnosti energetického zákona 

a dalších souvisejících právních předpisů, např. zákona o podporovaných zdrojích energie,  

nebo dokonce jejich neaplikovatelnost. Současně by se v takovém případě jednalo o nesplnění 

zákonné povinnosti ze strany Energetického regulačního úřadu, a to i přes skutečnost, že 

právní řád s nesplněním takové povinnosti nespojuje žádnou právní sankci. 

V praktické rovině lze říci, že pokud by navržená vyhláška nebyla vydána, mohlo by hrozit 

zvýšené riziko při vydávání licencí pro podnikání v energetických odvětvích, jelikož právní 

úprava vydávání licencí doposud dostatečně nereagovala zejména na zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a na novelu energetického zákona č. 131/2015 Sb. 
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Vzhledem k rozsáhlosti změn jak v textu vyhlášky tak v přílohách navrhuje Energetický 

regulační úřad vydat novou vyhlášku o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 

v energetických odvětvích.  

Vyhláška nově systematicky odpovídá členění dle zmocnění dle § 98a odst. 2 písm. a) 

energetického zákona. Byla tak výrazně upravena systematika celé vyhlášky oproti 

nahrazované vyhlášce, což výrazně zlepšuje přehlednost vyhlášky a uživatelský komfort. 

Na základě zkušeností s aplikací předchozí vyhlášky ve správních řízeních o udělení licence 

vyvstala potřeba změnit či zrušit některá ustanovení, respektive dokládání podmínek pro 

udělení licence, která se ukázala jako nadbytečná nebo neúčelná. V souvislosti s novelou 

energetického zákona bylo třeba rovněž reagovat změnami, které se odráží v navrhované 

vyhlášce. Totéž pak platí v případě změn právní úpravy v souvislosti s novým občanským 

zákoníkem. 

Vyhláškou jsou také stanoveny vzory tiskopisů vztahujících se k žádostem o udělení, změnu, 

nebo zrušení licence jakož i uznání oprávnění podnikat. Tyto vzory byly upraveny 

a zrevidovány v návaznosti na novou primární právní úpravu (např. odstranění místa 

podnikání z formulářů, změny pojmosloví podle rekodifikace občanského práva, odstranění 

identifikačního čísla zdroje, odstranění dokladování obchodního majetku, čistého obchodního 

majetku atd.) 

 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí v energetických odvětvích se 

vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, podle kterého je Energetický regulační úřad oprávněn stanovit vyhláškou 

způsoby prokazování 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 a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí 

o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu s energetickým zákonem, zejména s prováděnými 

ustanoveními § 5 až 10 energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. Tato ustanovení 

energetického zákona stanoví požadavky a podmínky přístupu k licencované činnosti, a to 

podmínky udělení licence, podmínky pro odpovědného zástupce, žádost o licenci, uznání 

oprávnění podnikat, udělení licence, změny licence a zrušení (zánik) licence. Způsoby 

dokládání těchto podmínek a další podrobnosti ohledně prokazování rozhodných skutečností 

v licenčním řízení stanoví navrhovaný prováděcí právní předpis.  

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 

není s právem EU v rozporu. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet 

Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba 

navýšení počtu pracovníků. Všechny postupy a povinnosti stanovené vyhláškou je 

Energetický regulační úřad schopen provádět se současným stavem pracovníků. V důsledku 

navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá jakýkoli dopad do ostatních veřejných 

rozpočtů územních samosprávních celků. 

V důsledku vydání nové vyhlášky se proto neočekává zásah do podnikatelského prostředí 

v oblasti vydávání licencí. Návrh vyhlášky nemá přímý finanční dopad na podnikatelské 

prostředí v České republice, které primárně upravuje energetický zákon a na úrovni 

podzákonného právního předpisu bylo v základech nastaveno stávající vyhláškou č. 426/2005 

Sb. Naopak úprava vyhlášky by měla mít pozitivní dopad, přinést jistotu ohledně způsobu 

doložení všech podmínek pro vydání licence k podnikání v energetických odvětvích, zpřesnit 

stávající legislativní úpravu s ohledem na vývoj jiné dotčené legislativy a praxi, jakož 

i s ohledem na trend snižování administrativní zátěže podnikatelů, který se mimo jiné projevil 

právě novelou energetického zákona zákonam č. 131/2015 Sb., například při dokládání 

vlastnického práva nebo užívacího práva k energetickému zařízení prostřednictvím výpisů 

z katastru nemovistostí. Očekáváme tedy pozitivní dopad na podnikatelské prostředí spojený 

s odstraněním některých nadbytečných dokladů, které se v průběhu let ukázaly jako 

nepotřebné pro licenční řízení, a promítnutí novelizovaných ustanovení energetického zákona, 

která sama o sobě přinášejí snížení administrativní zátěže a je třeba jejich dopad promítnout 

do navrhované vyhlášky pro účely licenčního řízení. Vyhláška nepředpokládá sociální dopady 

nebo dopad na životní prostředí. V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se 

nepředpokládají dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 

se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady navrhovaného řešení ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 

osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zhodnocení korupčních rizik 
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Jedná se o prováděcí právní předpis, který na základě zákonného zmocnění blíže specifikuje 

požadavky a podmínky udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích. Tyto 

požadavky a podmínky jsou však stanoveny přímo energetickým zákonem. Vyhláška pouze 

upravuje,  jakými doklady a způsoby lze tyto podmínky pro udělení licence doložit. 

Nedochází tedy k neúměrnému rozšiřování kompetencí Energetického regulačního úřadu. 

Není poskytován prostor pro správní uvážení, neboť podmínky získání licence stanovené 

zákonem, respektive jejich splnění, žadatel buď doloží a pak mu licence musí být vydána, 

nebo nikoli. Pakliže je žádost o udělení licence neúplná, postupuje úřad v souladu se správním 

řádem (zásada poučit účastníka a pomoci odstranit vady podání). Takový postup je 

uplatňován vždy v souladu se správním řádem a není zde rovněž prostor pro správní uvážení 

zda či komu bude poučení a pomoc poskytnuta nebo nikoliv. Na základě uvedených 

skutečností lze konstatovat, že s navrhovanou právní úpravou nejsou spojena korupční rizika. 
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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška 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.  

Novela energetického zákona v § 9 odst. 1 nově ukládá provozovatelům distribučních 

soustav, provozovateli přenosové soustavy, provozovateli přepravní soustavy a držiteli licence 

na rozvod tepelné energie povinnost oznamovat v rámci regulačních výkazů nejpozději 

do 30. dubna souhrnné změny provozovaných energetických zařízení za uplynulý kalendářní 

rok. Takto oznámené změny není příslušný provozovatel povinen doložit standardním 

způsobem. Na tuto novou povinnost Energetický regulační úřad zareagoval vložením nového 

ustanovení umožňujícím nahrazení dokladů prokazujících vlastnické nebo užívací právo 

k energetickému zařízení nebo prokázání technických předpokladů ve vztahu k těmto změnám 

podle citovaného ustanovení energetického zákona čestným prohlášením, a to právě 

v návaznosti na nový § 9 odst. 1 energetického zákona. 

Aplikační praxe s dosavadním zněním vyhlášky ukázala, že je nezbytné promítnout do 

vyhlášky rovněž praktické poznatky z jejího použití, zejména  nedostatečnou přehlednost 

právní úpravy, nadbytečnost nebo neúčelnost některých ustanovení stávající vyhlášky (např. 

doklady o obchodním majetku, výčet smluv dokládajících vlastnické nebo užívací právo 

k energetickému zařízení). 

Dalším problémem je pak rekodifikace občanského práva (zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zrušení obchodního zákoníku), na kterou je nutné rovněž reagovat a nahradit či 

upravit některé v dosavadní vyhlášce používané pojmy a odkazy. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, je Energetický regulační úřad zmocněn stanovit prováděcím právním předpisem 

způsoby prokazování podmínek pro udělení licence. 

Na základě § 98a odst. 7 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. 670/2004 Sb., vydal Energetický regulační úřad v roce 2005 vyhlášku č. 426/2005 

Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, která byla 

následně novelizována vyhláškami č. 363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2011 Sb. 

a 445/2012 Sb.  

Tabulka pro srovnání vývoje počtu vydných licencí a změn rozhodnutí o udělení licence 

v letech 2007 až 2012: 
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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 

 

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.  

Dosavadní právní úprava je však dotčena novelou energetického zákona č. 131/2015 Sb. 

Vyhláška rovněž nereflektovala změny občanského zákoníku novelizovaného s účinností od 

1. ledna 2014, zejména v oblasti relativních majetkových práv. 

Novelizace stávající vyhlášky se jeví jako neefektivní vzhledem k rozsahu změn nejen v textu 

vyhlášky, ale rovněž v přílohách vyhlášky, kterými jsou stanoveny vzory žádostí a podání 

v rámci licenčního řízení.  

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. 

Vyhláška zároveň reaguje na novelu ust. § 9 odst. 1 energetického zákona ve smyslu změn 

licencí v rámcí správních řízení vedených z moci úřední.  

1.5 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem je především změnit ta ustanovení licenční vyhlášky, která nereflektují 

novelizovanou zákonnou právní úpravu. Dále je cílem zpřehlednit doložení podmínek pro 
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udělení, změnu nebo zrušení licence a jejich systematické uspořádání tak, aby byl účastníkům 

licenčních správních řízení zřejmý proces udělování licencí a aby byly srozumitelně 

stanoveny povinnosti žadatelů nebo držitelů licencí.  

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, jelikož dosavadní právní úprava 

i přes četné novelizace stále způsobovala, že byly podávány žádosti neúplné a Energetický 

regulační úřad musel ve velkém množství řízení pomoct žadatelům nedostatky žádostí 

odstranit.  

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. Pokud by navržená vyhláška 

nebyla vydána, hrozilo by riziko, že dokládání zákonných podmínek v licenčních správních 

řízeních nebude v souladu s ostatními právními předpisy. Zároveň vzhledem k rozsáhlé 

novele energetického zákona je nutno reflektovat změny do prováděcích právních předpisů.  

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. 

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 se zákonnou právní úpravou, 

zejména energetickým zákonem a občanským zákoníkem. 

 

2.2 Popis rozdílů mezi navrhovanými variantami 

2.2.1 Prokazování finančích předpokladů 

Varianta I. 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky a zachovává stávající stav. 

Varianta II. 
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Oproti stávajícímu znění vypuštěny některé požadavky, např. prokazování obchodního 

majetku a čistého obchodního majetku je jednak nadbytečné vzhledem k ostatním dokladům 

a jednak tyto pojmy vycházely ze zrušeného obchodního zákoníku a  současný občanský 

zákoník s nimi nepracuje. 

2.2.2 Prokazování technických předpokladů 

Varianta I. 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky a zachovává stávající stav. 

Varianta II. 

Oproti stávající úpravě doplněn požadavek o doložení rozhodnutí o povolení k příslušné 

hornické činnosti. Obdobně jako u povolení nakládání s vodami je pro provoz určitých typů 

energetických zařízení povinnost získat povolení o hornické činnosti ve smyslu 

zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů. U dotčených typů energetických zařízení bylo v licenčním řízení toto 

povolení dokládáno, ačkoliv požadavek pro doložení tohoto typu dokumentu nebyl 

v prováděcím předpisu stanoven. Dále doplněno v návaznosti na novelizaci § 9 odst. 1 

energetického zákona doložení splnění technických předpokladů u souhrnných změn 

energetických zařízení oznamovaných podle citovaného ustanovení energetického zákona 

čestným prohlášením prostřednictvím regulačních výkazů. 

2.2.3 Prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení 

Varianta I. 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky a zachovává stávající stav. 

Varianta II. 

Oproti stávající úpravě dochází k zpřesnění a vypuštění nadbytečného výčtu jednotlivých 

možných nabývacích titulů. Dále doplněno v návaznosti na novelizaci § 9 odst. 1 

energetického zákona doložení vlastnického nebo užívacího práva u souhrnných změn 

energetických zařízení oznamovaných podle citovaného ustanovení energetického zákona 

čestným prohlášením prostřednictvím regulačních výkazů. 

2.2.4 Určení vymezeného území, určení provozovny 

Varianta I. 

Tato varianta nepočítá s úpravami vyhlášky a zachovává stávající stav. 

Varianta II. 

V ustanovení o určení provozovny se oproti stávající úpravě vypouští některé údaje, jejichž 

použití se praxí neosvědčilo, konkrétně se jedná o identifikační číslo zdroje nebo termín 

uvedení výrobny do provozu. Dále se zpřesňuje a sjednocuje používání pojmů provozovna 

a výrobna, jejichž použití je ve stávající vyhlášce nekoncepční a nejednotné.  

2.2.5 Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce 

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

Varianta II. 

Novelou energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. byla zrušena povinnost být 

odpovědným zástupcem pouze pro jednoho podnikatele, v té souvislosti se znění oproti 

stávající vyhlášce mění a zpřesňuje. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Ve variantě I by nevznikly žádné nové přímé náklady.  

Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Varianta I. však nepřináší ani žádné přínosy. 

Lze konstatovat, že zachování současného stavu by nebylo v souladu s energetickým zákonem 

a dalšími předpisy. Navíc by situace pro žadatele o licenci nebo o její změnu byla 

nepřehledná. 

Varianta II. 

Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice. 

Povinnost splnit podmínky pro žadatele o licenci vychází z energetického zákona 

a podrobnosti k úspěšnému splnění podmínek byly nastaveny již vyhláškou č. 426/2005 Sb. 

Oproti stávajícímu stavu nedochází navrhovanou právní úpravou ke změnám, které by měly 

dopady na dotčené subjekty, zejména podnikatelské subjekty, oproti stávajícímu stavu. 

Navrhovaná právní úprava rovněž nemá dopady na spotřebitele. V právní úpravě podrobností 

udělování licencí stanovených navrhovanou vyhláškou bude v rámci této nové právní úpravy 

v podstatě zachována kontinuita v tom smyslu, že byť je navrhována vyhláška jako nová, 

fakticky nedochází k zásadním změnám přístupu či podmínek pro udělení licence, pouze 

dochází ke zpřesnění a zpřehlednění právní úpravy podrobností udělování licencí. 

Varianta II. navíc zajistí správné provedení ustanovení energetického zákona zejména 

s ohledem na velkou novelu zákonem č. 131/2015 Sb. a uvede stav do souladu také 

s ostatními souvisejícími právními předpisy (zejm. Občanský zákoník). Za přínos lze označit 

také zpřehlednění prováděcí vyhlášky oproti stávající vyhlášce a vypuštění nadbytečných 

dokladů, jejichž použití se v praxi neosvědčilo, čímž dojde rovněž ke snížení administrativní 

náročnosti pro žadatele. 

 

4. Návrh řešení 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Energetický regulační úřad upřednostňuje postup podle varianty II., tedy vydání nové 

vyhlášky, která by odpovídajícím způsobem aktualizovala pravidla, kterými se stanoví  

způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro 
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jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání 

vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení 

odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a žádostí o uznání 

oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie. 

 

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 kromě novelizovaného energetického zákona 

a rekodifikace občanského práva rovněž na poznatky z praxe.  

Během prvního roku účinnosti vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 

v energetických odvětvích budou zaměstnanci Energetického regulačního úřadu provádět 

přezkum dopadů nové 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). Vzhledem k tomu, že oproti stávající právní úpravě nedochází 

k jakémukoli zpřísnění či navýšení požadovaných dokladů k doložení splnění podmínek 

stanovených zákonem, předpokládá předkladatel bezproblémový průběh konzultace.  

 

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  
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e-mail:    michal.benda@eru.cz  

 

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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Zvláštní část 

K § 1 

Vzhledem k tomu, že název navrhované vyhlášky nezahrnuje úplné znění zmocnění, je 

zařazen zejména s ohledem na uživatelskou přívětivost předmět úpravy. 

 

K § 2 

Prokazování finančních předpokladů.  

Ustanovení § 5 odst. 6 energetického zákona stanoví, co se rozumí finančními předpoklady 

a stanoví podmínky, za kterých se žadatel za finančně způsobilého nepovažuje (negativní 

vymezení). Ustanovení § 2 navrhované vyhlášky v odst. 1 stanoví požadavek doložení 

uvedených dokladů, přičemž tento požadavek je v plné míře uplatněn pouze na síťová 

a významná odvětví (přenos a distribuce elektřiny, přeprava a distribuce plynu, uskladňování 

plynu, výrobu elektřiny ve výrobnách s vyšším instalovaným výkonem a na výrobu a rozvod 

tepelné energie), tedy na odvětví, která jsou vykonávána ve veřejném zájmu podle ustanovení 

§ 3 odst. 2 energetického zákona. Pokud jde o žadatele o licenci na obchod s elektřinou nebo 

s plynem, doložení je pro ně stanoveno v menším rozsahu. V dalších odstavcích jsou 

ustanovení vymezující doložení negativní podmínky bezdlužnosti vůči FÚ, OSSZ a zdravotní 

pojišťovně jakož i jiných poplatků a pokut. Zákon předpokládá, že žadatel může doklady 

o bezdlužnosti sám k žádosti připojit, teprve za podmínky, že je nepřipojí, si je Úřad zajistí 

sám. Je tedy třeba i tuto možnost, kdy si žadatel sám doklady obstará, ve vyhlášce upravit, 

neboť zákon s ní výslovně počítá (viz § 7 odst. 6 energetického zákona ve znění zákona 

č. 131/2015 Sb.). Ohledně nedoplatků na pojistného na veřejném zdravotním pojištění 

a jiných nedoplatků leží důkazní břemeno na žadateli o udělení licence. Nelze po něm však 

požadovat, aby vůči každé pojišťovně nebo orgánu státní správy, vůči kterému lze mít 

nedoplatky, dokládal konkrétní potvrzení o neexistenci nedoplatku. Proto je zvolena forma 

čestného prohlášení. 

 

K § 3 

Prokazování technických předpokladů. 

Pro elektrická zařízení vychází požadavky na prokazování technických předpokladů 

z ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška 

o vyhrazených elektrických technických zařízeních), pro plynová zařízení z ustanovení 

vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění  

pozdějších předpisů, a pro teplárenská zařízení z ustanovení vyhlášky č. 91/1993 Sb., 

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se 

určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 

ve znění pozdějších předpisů. Nízkotlaká kotelna je definována a doklad se požaduje podle 

vyhlášky č. 91/1993 Sb. U ostatních kotelen jsou dostačující revize kotlů, u nízkotlaké 

kotelny lze nahradit revizi prokazující bezpečnost odbornou prohlídkou. Odstavec třetí 
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stanoví, že předkládané revize, odborné prohlídky a zkoušky nesmějí být starší 6 měsíců, 

avšak toto pravidlo, respektive lhůta, se uplatní pouze pokud zvláštní předpisy nebo technická 

norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu. V takových případech se pak uplatní tato 

speciálně stanovená lhůta. 

 

Specifické podmínky jsou stanoveny jednak pokud je k provozování energetického zařízení 

podle vodního zákona nutno předložit povolení k nakládání s vodami, dále pokud je 

k provozování energetického zařízení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě nutno předložit rozhodnutí o povolení k příslušné hornické činnosti.  

Pro energetická zařízení, která jsou stavbou na základě ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů, jsou 

stanoveny další požadavky na doložení technických předpokladů, které se týkají možnosti 

užívání a provozování staveb. Zároveň je umožněno prokázat technické předpoklady 

spočívající v oprávnění užívání nebo provozování stavby i jiným věrohodným způsobem u již 

provozovaného energetického zařízení, což vychází ze zkušenosti, že některé dokumenty 

vyžadované pro historické výrobny, typicky malé vodní elektrárny nebo výrobny tepelné 

energie, bylo obtížné, ne-li nemožné, žadatelem předložit. U některých velmi starých 

energetických zařízení (typicky malé vodní elektrárny z 1. poloviny 20. století) již nelze 

příslušná oprávnění dohledat. Přesto o oprávnění je užívat nebo jinak provozovat není 

pochyb, avšak stavební úřady nové kolaudace nebo jiné dokumenty nevydávají. Pak se ke 

stavbám vyjadřují samotní provozovatelé. Jedná se o výjimečné případy, které jsou vždy 

posuzovány individuálně. 

Tyto požadavky jsou shodné se stávající právní úpravou a nebudou tedy představovat novou 

admninistrativní zátěž pro žadatele. 

V řízení o změně rozhodnutí o udělení licence zahájeném na základě oznámení souhrnných 

změn energetických zařízení podle § 9 odst. 1 věty třetí energetického zákona, lze doložit  

splnění technických předpokladů ve vztahu k nově vybudovaným nebo získaným 

energetickým zařízením čestným prohlášením. Jedná se o případy, kdy žadatel podle 

citovaného ustanovení energetického zákona oznamuje souhrnné změny jím provozovaných 

energetických zařízení na jeho vymezeném území prostřednictvím regulačních výkazů jednou 

za rok. Jedná se pouze o žadatele, kteří jsou provozovatelem přenosové soustavy, 

provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a držitelem licence 

na rozvod tepelné energie. Čestné prohlášení je součástí regulačního výkazu předkládaného 

podle vyhlášky o regulačním výkaznictví. 

 

K § 4 

Prokazování odborné způsobilosti. 

Žadatel dokládá požadované vzdělání standardními doklady v ověřené kopii nebo originálu. 

Dále se počítá s možností doložit rekvalifikaci potvrzením příslušného rekvalifikačního 

zařízení. 
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Žadatel dokládá získání praxe v oboru, jejíž požadovanou délku stanoví energetický zákon 

(§ 5 odst. 5 energetického zákona) potvrzením o zaměstnání, popřípadě pracovním posudkem, 

získal-li praxi v oboru v pracovním poměru. Je zároveň umožněno prokazování získání praxe 

v oboru i jiným hodnověrným způsobem, neboť se vyskytují problémy se získáváním 

potřebných dokladů např. tehdy, pokud bývalý zaměstnavatel již zanikl a není tak možné od 

něho potvrzení o zaměstnání získat. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem podnikatelské 

činnosti, dokládá získanou praxi výpisem ze živnostenského rejstříku nebo obdobného 

rejstříku vedeného v jiném státě, a dále nově oproti stávající úpravě bude žadatel rovněž 

předkládat daňové přiznání nebo jiný doklad, z něhož je patrné, že vykonával danou 

podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou zákonem. Praxe totiž ukázala, že pouhý 

výpis z živnostenského rejstříku nebo jiného rejstříku nevypovídá sám o sobě nic o tom, zda 

žadatel danou činnost skutečně vykonával nebo nikoliv, přičemž podmínkou dle zákona je 

právě skutečný výkon praxe.  

K § 5 

Prokazování vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení. 

Žadatel podle novelizovaného znění energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. bude 

moci prokázat vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, je-li evidováno 

v katastru nemovitostí, tak, že si příslušný výpis Energetický regulační úřad zajistí sám, což 

pro žadatele bude znamenat snížení administrativních nároků. Za tím účelem v žádosti uvede 

číslo listu vlastnictví a katastrální území. Tento způsob byl již ze strany Energetického 

regulačního úřadu zaveden a je i v současné době praktikován, nicméně nyní je to povinností 

úřadu stanovenou zákonem. Na druhé straně má žadatel dle znění § 7 odst. 5 písm b) 

energetického zákona možnost výpis z katastru nemovitostí sám předložit. Pokud tak neučiní, 

Úřad si jej sám zajistí. Není-li zařízení evidováno v katastru, je třeba předložit nabývací titul, 

v případě užívání titul opravňující k užívání energetického zařízení.  

Je zachována rovněž možnost doložení jiným hodnověrným způsobem nevzbuzujícím 

pochybnosti v případě, že nabývací titul nelze objektivně doložit, došlo k nabytí ze zákona 

nebo jej již nelze dohledat. Tato možnost se v praxi osvědčila zejména u historických 

zařízení, kde by nebylo objektivně možné titul doložit a žadatel by nemohl podmínku splnit. 

Nutnou podmínkou pro udělení licence je doložení vlastnického nebo jiného užívacího práva. 

Zároveň takový užívací titul musí být doložen bez důvodných pochybností. V rámci užívání 

energetických zařízení se může stát (a v praxi stává) že užívací titul může být zpochybněn na 

základě jiného užívacího titulu, o kterém má Energetický regulační úřad povědomí. 

V takovém případě by k jednomu energetickému zařízení existovaly dva užívací tituly, které 

jsou oba na Energetickém regulačním úřadu doloženy. Energetický regulační úřad musí mít 

možnost ověřit vznik (aktuálnost) užívacího titulu ve vztahu ke skutečnému vlastníkovi. 

V naprosté většině případů postačí např. nájemní smlouva, nebo-li „prosté“ prokázání 

užívacího práva. ERÚ vyžaduje doložení vlastnického titulu ve výjimečných případech, kdy 

je užívací titul zpochybněn.  
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V řízení o změně rozhodnutí o udělení licence zahájeném na základě oznámení souhrnných 

změn energetických zařízení podle § 9 odst. 1 věty třetí energetického zákona, lze doložit 

vlastnické nebo užívací právo k nově vybudovaným nebo získaným energetickým zařízením 

čestným prohlášením. Jedná se o případy, kdy žadatel podle citovaného ustanovení 

energetického zákona oznamuje souhrnné změny jím provozovaných energetických zařízení 

na jeho vymezeném území prostřednictvím regulačních výkazů jednou za rok. Jedná se pouze 

o žadatele, kteří jsou provozovatelem přenosové soustavy, provozovatelem přepravní 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy a držitelem licence na rozvod tepelné energie. 

Čestné prohlášení je součástí regulačního výkazu předkládaného podle vyhlášky o regulačním 

výkaznictví.  

 

K § 6 

Určení vymezeného území. 

První odstavec se vztahuje pouze na žádosti o udělení či změnu licence na činnost distribuce 

elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie. U těchto činností je třeba vymezit 

území, ve kterém má být činnost vykonávána, a to prostřednictvím zákresu do katastrální 

mapy a údajů o katastrálních územích a případně parcelních číslech pozemků, na nichž má být 

činnost vykonávána.  

Druhý odstavec se vztahuje na výlučné licence pro činnosti přenosu elektřiny a přepravy 

plynu, kde je třeba navíc soupis zařízení a údaje o propojení se soustavami sousedících států.  

 

K § 7 

Určení provozovny. 

V § 7 jsou stanoveny údaje, kterými se na žádosti provozovna vymezuje, a to jednak obecně 

s platností pro všechny uvedené výrobny, a jednak specifické údaje u vybraných typů 

výroben, kterými jsou výrovny elektřiny a detailněji výrobna elektřiny využívající energii 

vody. Nutný údaj o říčním kilometru pro výrobny elektřiny využívající energii vody odpovídá 

potřebě Úřadu přesně vymezit provozovnu, kdy na říčních tocích nemusí parcelní označení 

být dostačující.  

 

K § 8 

Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce. 

Novelou energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. byla zrušena povinnost být 

odpovědným zástupcem pouze pro jednoho podnikatele, v té souvislosti se znění oproti 

stávající vyhlášce mění a zpřesňuje. K prohlášení odpovědného zástupce se vztahuje rovněž 

vzor prohlášení uvedený v příloze č. 7. 

 

K § 9 
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Společná ustanovení  

Ve společných ustanoveních jsou odkazy na vzorová podání a doklady, které žadatel může 

v licenčním řízení využít.  

Společná ustanovení specifikují typ licenčních správních řízení, na která se ustanovení 

vyhlášky aplikují. 

 

K § 10 

Přechodná ustanovení. 

Řízení zahájená před nabytím účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních 

předpisů. 

 

K § 11 

Zrušovací ustanovení. 

Zrušuje se dosavadní vyhláška č. 426/2005 Sb. a rovněž veškeré její novely. 

 

K § 12 

Účinnost. 

Vzhledem k účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., kterým byl novelizován energetický zákon, 

dnem 1. ledna 2016, se navrhuje účinnost prováděcího předpisu rovněž na 1. ledna 2016. 

Legisvakanční dobu není třeba stanovit ve větším rozsahu, neboť v zásadě podmínky 

a doklady zůstavají kontinuálně se stávající nahrazovanou právní úpravou stejné či obdobné 

a nebudou představovat zcela nové požadavky na žadatele.  

 

K příloze č. 1 

Vzor žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby 

K příloze č. 2 

Vzor přílohy k žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro 

zahraniční fyzické osoby 

K příloze č. 3 

Vzor žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby 

K příloze č. 4 

Vzor přílohy k žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro 

zahraniční právnické osoby 

K příloze č. 5 
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Vzor pro údaje pro informace z rejstříku trestů 

K příloze č. 6 

Vzor ustanovení odpovědného zástupce 

K příloze č. 7 

Vzor prohlášení odpovědného zástupce 

K příloze č. 8 

Vzor žádosti o změnu licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby 

K příloze č. 9 

Vzor žádosti o změnu licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby 

K příloze č. 10 

Vzor žádosti o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby 

K příloze č. 11 

Vzor žádosti o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby 

K příloze č. 12 

Vzor seznamu jednotlivých provozoven pro licenci na výrobu elektřiny 

K příloze č. 13 

Vzor seznamu jednotlivých vymezených území pro licenci na distribuci elektřiny 

K příloze č. 14 

Vzor soupisu zařízení pro licenci na přenos elektřiny 

K příloze č. 15 

Vzor seznamu jednotlivých provozoven pro licenci na výrobu plynu 

K příloze č. 16 

Vzor seznamu jednotlivých provozoven pro licenci na distribuci plynu 

K příloze č. 17 

Vzor soupisu zařízení pro licenci na přepravu plynu 

K příloze č. 18 

Vzor seznamu jednotlivých zásobníků pro licenci na uskladňování plynu 

K příloze č. 19 

Vzor seznamu jednotlivých provozoven pro licenci na výrobu tepelné energie 

K příloze č. 20 

Vzor seznamu jednotlivých vymezených území pro licenci na rozvod tepelné energie 
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K příloze č. 21 

Vzor seznamu předávacích stanic – příloha k formuláři pro rozvod tepelné energie  

K příloze č. 22 

Vzor finanční bilance žadatele o licenci pro licencovanou činnost – výhled 

K příloze č. 23 

Vzor žádosti o uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích vzniklého v jiném 

členském státu Evropské unie pro fyzické osoby 

K příloze č. 24 

Vzor žádosti o uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích vzniklého v jiném 

členském státu Evropské unie pro právnické osoby 
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