
1 
 

IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky 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 22. září 2015 pod č. j. 08324-2/2015-ERÚ, s termínem dodání stanovisek do 14. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

Připomínkové místo Číslo jednací Připomínky 

ÚV-KOM sine-KOM Zásadní připomínky 

MMR  32863/2015-31 Zásadní připomínka 

ÚV-KML 15780/2015-OHR Zásadní připomínky 

MPO MPO 45923/15/32100/01000 Zásadní připomínky 

ÚV-RVV 15781/2015-OMP Připomínky 

MZE 51270/2015-MZE-12153 Připomínky 

MSP MSP-914/2015-LO-SP/2 Připomínky 

MPSV 2015/56975-51 Připomínky 

MŽP 66063/ENV/15 Připomínky 

MV MV-140502-4/LG-2015 Připomínky 

MF MF-44233/2015/1903-5 Připomínky 

MZD 55520/2015 Připomínka 

ÚV-VÚV 15782/2015-OPR Bez připomínek 

MZV 118218/2015-OLPK Bez připomínek 

ČNB 2015/104059/CNB/001 Bez připomínek 

MŠMT MSMT - 33756/2015 Bez připomínek 

MK MK-S 12079/2015 OLP Bez připomínek 

MD 280/2015-510-LV/2 Bez připomínek 

MO 2441/2015-1322 Bez připomínek 

 Nepovinné  

HKČR 176/6000/2015 Zásadní připomínky 
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Resort Připomínky Vypořádání 

ÚV-KOM Zásadní připomínky 

 

1. 

Obecně: 

Vzhledem k použitelnosti unijní úpravy energetické oblasti také pro EHP, požadujeme i 

předmět návrhu vyhlášky vztáhnout na EHP, tedy zohlednit tento fakt zejména v rámci příloh č. 

24 a 25..  

Akceptováno 

Promítnuto do vzorů č. 24 a 25.  

 

2. 

K příloze č. 2, 4, 24 a 25: 

Požadujeme formulář upravit v níže uvedeném smyslu tak, aby nebyl v rozporu s právem 
volného pohybu osob. Po fyzické osobě (v postavení žadatele, odpovědného zástupce nebo 

vedoucího organizační složky) nelze požadovat, aby měla místo pobytu na území České 

republiky. Stejně tak však nemusí mít ani bydliště mimo území ČR. Navrhujeme proto za 
„místo pobytu fyzické osoby (resp. vedoucího organizační složky) v ČR“ všude doplnit „byl-li 

povolen“ a za „bydliště fyzické osoby (resp. vedoucí organizační složky) mimo území ČR“ 

doplnit „má-li fyzická osoba (resp. vedoucí organizační složky) bydliště mimo území ČR“. Dále 
by bylo vhodné zohlednit fakt, že o uznání oprávnění k podnikání vzniklého v jiném členském 

státě může žádat také český státní příslušník. 

Akceptováno. 

Ve vzorech bylo upraveno dle 
připomínky.  

ÚV-KOM Doporučující připomínky 

 

1. 

K § 7: 

Požadujeme upřesnit, které technické specifikace a technické údaje o provozovně má 
předkladatel na mysli, např. provázáním daného ustanovení s některou z příloh návrhu 

vyhlášky. V současné podobě je ustanovení vágní a neurčité. 

Vysvětleno 

Ustanovení je dostatečně určité; v bodech 
a) – e) specifikuje všechny údaje nutné 

pro určení provozovny.  

V bodu d) sousloví „technická 

specifikace“ nelze více konkretizovat, 

jelikož každé energetické zařízení je 
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Resort Připomínky Vypořádání 

vyznačeno rozdílně a rozdílnými 

způsoby. Obecně platí, že zařízení musí 

být specifikováno dostatečně, tzn. 
skutkový stav (=specifikace energ. 

zařízení) musí být zjištěn dostatečně 

určitě a bez důvodných pochybností. 

 

2. 

K příloze č. 2 a 4: 

Z tabulky uprostřed první stránky žádosti skládající se z několikráte uvedeného „ano – ne“ 

doplněné o výčet možných dotčených osob jasně nevyplývá, co se po žadateli požaduje, 
zejména ve spojitosti s níže uvedenými údaji týkající se „fyzické osoby“, přičemž není jasné 

které. Navrhujeme upravit. 

Neakceptováno 

Podle našeho názoru je to ze vzoru patrné 

a v praxi se s tímto nevyskytují problémy. 

MMR Zásadní připomínka  

 

1. 

K § 3 odst. 5 písm. c) bodu 4  

V souladu s § 78 odst. 2 stavebního zákona požadujeme za slovy „regulačním plánem“ vložit 
slova „nahrazujícím příslušné územní rozhodnutí“. 

Akceptováno 

ÚV-KML Zásadní připomínky 

 

1. 

Žádáme o přepracování závěrečné zprávy (ZZ) z hodnocení dopadů regulace (RIA), a to z 
následujících důvodů: 

1. Ani na jednom místě zpráva nevychází z kvantifikovatelných údajů, jako je počet 
udělených licencí podle vyhlášky č. 426/2005 Sb., a změn v těchto údajích dle upravených 

podrobností pro následně udělené licence v letech 2007, 2009, 2011 a 2012.  

2. Definice problému, ačkoli má v praxi dojít k provedení §§ 5 až 10 energetického 

zákona, je nastavena naprosto nedostatečně, neboť ZZ říká v podstatě jen to, že z pohledu ERÚ 

je problémem ustanovení energetického zákona umožňující ve stanovených případech nahradit 
doklady prokazujících vlastnické anebo užívací právo k energetickému zařízení a další 

technické předpoklady žadatele nebo žadatelů o licenci čestným prohlášením, a to ačkoli na 

jiných místech nejen připouští, ale i výslovně uvádí, že se jiné problémy (jako je nedostatečná 
přehlednost úpravy, nadbytečnost nebo neúčelnost některých ustanovení) objevily i v aplikační 

praxi. 

3. Varianta I (tzn. nenaplnit § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona a neprovést tedy 

nově §§ 5 až 10 energetického zákona) poukazem na to, že s nečinností není spojena žádná 

sankce (pozn. nehledě k institutu správní žaloby pro nečinnost správního úřadu) není 
myslitelnou anebo přinejmenším ne takovou variantou, o které lze v případě vydání vyhlášky 

uvažovat, a návrh je tak prostý jakéhokoli variantního zhodnocení. 

Akceptováno. 
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4. Tím, že nedošlo ke správné definici problému, nejsou uvažovány varianty a uváděné 

teze jsou podloženy pouze tvrzeními obecné povahy, nemohlo dojít v procesu hodnocení 

regulace ani k reálnému zhodnocení přínosů navrhované úpravy. 

5. Konstatování, že s návrhem prakticky nejsou spojeny ani žádné náklady, se opírá o 

předpoklady (např. o předpoklady získané z konzultačního procesu) a nikoli o evidenci. 

6. Naprosto nedostatečné je v rámci RIA i zhodnocení korupčních rizik. Například je 

uvedeno: „..dosavadní právní úprava i přes četné novelizace stále způsobovala, že byly 
podávány žádosti neúplné a Energetický regulační úřad musel ve velkém množství řízení 

pomoct (sic!) žadatelům nedostatky žádostí odstranit“. Jestliže neodstranění nedostatků 

žadatelem má za následek kupř. nevydání licence apod., a to při nejasné právní úpravě, je třeba 
se ptát, kolik licencí takto bylo vydáno přímo s pomocí ERÚ a jak je obecně do budoucna 

nastavena kupř. kontrola doplňování podaných žádostí. 

7. Korupční rizika by měla být vyhodnocena v souladu s Metodikou CIA 

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/metodika-CIA.pdf. 

MPO Zásadní připomínky  

 

1. 

1. K § 4 odst. 2: požadujeme odstranění textu: „…a daňovým přiznáním nebo jiným 

dokladem, z něhož je patrné, že vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu 

vyžadovanou energetickým zákonem.“ 

Navrhujeme nahradit požadavek na předložení daňového přiznání požadavkem na předložení 

čestného prohlášení tak, jak je to uvedeno v ostatních ustanoveních návrhu vyhlášky. 

Zdůvodnění: 

Daňové přiznání podle našeho názoru nemusí dostatečným způsobem vypovídat o vykonávané 

podnikatelské činnosti. V případě požadavku na předložení daňového přiznání se obáváme 

možného střetu s ochranou osobních údajů. 

Vysvětleno 

Je na ERÚ, aby na základě předložených 
dokumentů posoudil, zda žadatel či 

odpovědný zástupce má dostatečnou 

praxi v oboru, přičemž tento je povinen 

prokázat praxi stanovenou zákonem. 
Čestným prohlášením by toto posouzení 

bylo přeneseno na samotného žadatele či 

odpovědného zástupce bez kontroly ERÚ.  

Střet s právem na ochranu osobních údajů 

jsme neidentifikovali.  

Tento postup odpovídá praxi ERÚ a 

nikdy nebyl žadateli rozporován.  

MPO Doporučující připomínky  

 

1. 

K odůvodnění – zvláštní část 

1. K příloze č. 2 a č. 4 doporučujeme v popisu k uvedeným přílohám doplnit, že se 
v těchto případech jedná o zahraniční FO a zahraniční PO, jak je uvedeno v samotném 

vzoru. 

1. Akceptováno  

2. Neakceptováno 

Dle našeho názoru je v navrhované 

podobě systematika vyhlášky přehledná, 
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K normativnímu textu návrhu vyhlášky 

2. K § 1 – upozorňujeme, že řazení problematiky dle § 5 až 7 neodpovídá řazení dle 

předmětu úpravy v § 1. Doporučujeme proto v rámci přehlednosti upravit v § 5 

způsoby určení vymezeného území, v § 6 určení provozovny a v § 7 prokázání 

vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení. 
3. K § 2 odst. 1 písm. b) – doporučujeme doplnit text písmene b), který by uvozoval 

následující body 1 až 3. 

4. K § 2 odst. 3 – v textu je uvedeno, že finanční předpoklady se prokazují mimo jiné 
„konečným rozpočtem jednotlivých položek realizovaných investic potřebných pro 

uvedení tohoto zařízení do provozu“. Požadujeme bližší vysvětlení tohoto textu a 

upřesnění jak se bude postupovat v případě jiného zařízení než je výrobna elektřiny, 

kde není legislativně stanoveno co je uvedení zařízení do provozu. 

5. K § 2 odst. 7 - upozorňujeme, že tento odstavec není v souladu s čl. 39 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“), tedy že v paragrafu by zpravidla 

nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. Vzhledem k navržené struktuře § 2 odst. 4 až 

7 doporučujeme např. uvést tyto odstavce takto: 

a) „(4) Žadatel dále prokazuje 

b) výstupem z insolvenčního rejstříku…, 

c) potvrzením o bezdlužnosti…, 

d) potvrzením, ne starším než 3 měsíce…, 

e) čestným prohlášením, že nemá…. .“.  

6. K § 3 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. b), písm. c) bod 1, odst. 5 písm. b) bod 1, písm. 

c) bod 5 a písm. d) bod 4 – doporučujeme v souladu s čl. 42 odst. 2 LPV nahradit na 
konci písmene čárku slovem „a“. Dále doporučujeme provést obdobnou úpravu v § 6 

písm. b) a § 7 písm. e). 

7. K § 3 odst. 1 písm. c) -  je uvedeno, že technické předpoklady se prokazují „v případě 
nízkotlaké kotelny zápisem o odborné prohlídce kotelny“. Proč je to jenom u nízkotlaké 

kotelny. Dále pojem nízkotlaká kotelna není nikde v zákoně ani v této vyhlášce 

zaveden a je možná vhodné proto uvést alespoň odkaz na vyhlášku (č. 91/1993 Sb., k 

zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách), kde se tento pojem používá. 
Dále není zřejmé, zda to je požadavek, který platí u energetických zařízeních nově 

uváděných do provozovaná nebo, zda to platí i pro již provozovaná energetická 

zařízení, tak jak je to rozlišeno i v písem. a) a b) příslušného § 3 odst. 1 

byť není řazena dle zmocnění.  

3. Akceptováno. 

upraveno podle připomínky MF. 

4. Akceptováno, vysvětleno 

Ustanovení bude zcela vypuštěno. 

5. Akceptováno 

6. Akceptováno s úpravou 

Domníváme se, že v tomto případě nejde 
o kumulativní výčet, tedy nelze použít 

spojku „a“, nýbrž jde o vyjádření 

alternativ, tedy bude doplněna spojka 

„nebo“. V § 7 doplněno v písm. e) „a“.7. 
Vysvětleno, částečně akceptováno  

Do textu vyhlášky doplněn odkaz na 

vyhlášku č. 91/1993 Sb. 

Nízkotlaká kotelna je definována a 

doklad se požaduje podle vyhlášky č. 

91/1993 Sb. U ostatních kotelen jsou 
revize kotlů, u nízkotlaké lze nahradit 

revizi prokazující bezpečnost odbornou 

prohlídkou. 

U nízkotlakých kotelen může být více 

druhů revizí, ale souhrnné prokázání 

bezpečnosti lze doložit právě odbornou 
prohlídkou.  

Je to možnost prokázání bezpečnosti jak 

při uvádění do provozu, tak při provozu 

1x ročně. Podrobně viz § 16 vyhl. č. 

91/1993 Sb. 

Vysvětlení doplněno i do odůvodnění 
vyhlášky, zvláštní části. 

8. Akceptováno 

Přemístěno do § 6 určení vymezeného 

území, kde je to příhodnější.  
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8. K § 3 odst. 4 – ustanovení § 3 se týká to, že žadatel prokazuje splnění technických 

předpokladů (tedy povoleními a rozhodnutími úřadů – stavební povolení, kolaudační, 

revize apod.). Ustanovení v § 3 odst. 4 písm. c) je však jen pouze o tom, že žadatel 
předkládá nějaký seznam jeho zařízení bez toho, že se něco prokazuje, že tyto zařízení 

něco splňují. 

9. K § 3 odst. 6 – doporučujeme odstranit čárku před slovem „lze“. 

10. K § 4 odst. 1 – doporučujeme v první a druhé větě odstranit čárku před slovem 
„platnými“. 

11. K § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) – doporučujeme v souladu s čl. 42 odst. 1 

LPV za slovo „Úřadu,“ doplnit slovo „nebo“. 
12. K § 5 odst. 2 písm. a) – doporučujeme slovo „odpovídající“ nahradit slovem 

„odpovídajícím“. 

13. K § 7 písm. b) – požadují se identifikační údaje o stávajícím a předchozím 
provozovateli energetického zařízení. Proč je potřeba znát identifikační údaje o 

předchozím provozovateli energetického zařízení, důležité jsou snad údaje o žadateli, 

který žádá licenci nebo její změnu? 

14. K § 7 písm. d) – požaduje se technická specifikace a další technické údaje o 
provozovně. Co všechno zahrnuje pojem „další technické údaje o provozovně“? 

15. Obecně k přílohám k této vyhlášce - domníváme se, že jednotlivé přílohy nejsou 

zcela provázány s ustanovením § 2 až § 8 (prokazování předpokladů dle § 1 návrhu 
této vyhlášky). Například z žádosti o udělení licence není zřejmé, že žadatel přikládá 

zákres souvislého území do kopie katastrální mapy (podle ustanovení § 6) nebo že 

žádost o udělení licence určuje provozovnu (podle ustanovení § 7) v samostatných 

seznamech jednotlivých provozoven (např. pro výrobu elektřiny – příloha č. 12 k 
vyhlášce), kde jsou požadovány údaje, které ovšem již nejsou přímo obsaženy ve výčtu 

údajů podle § 7 (např. pořadové číslo, ID provozovny, typ zdroje). Doporučujeme tedy 

provázat jednotlivé přílohy, včetně terminologie, s ustanoveními § 2 až § 8 tak, aby 
nebyly v přílohách k této vyhlášce požadovány takové údaje, které nebudou jasně a 

určitě obsaženy v normativním textu navrhované vyhlášky. 

16. V rámci ustanovení § 9 odst. 1 a 2 je uvedeno, že vzory žádostí o udělení, změnu a 

zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou uvedeny v přílohách č. 1 
až 23 a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě 

EU jsou uvedeny v přílohách č. 24 a 25 k této vyhlášce, ale označení, že se jedná o 

„Vzor“ již v jednotlivých přílohách chybí. Doporučujeme doplnit označení, že se jedná 
o vzor v jednotlivých přílohách. 

Systematicky „soupis“ energetických 

zařízení pro licence více odpovídá 

vymezení území (= na kterých zařízeních 
je licencovaná činnost vykonávána), než 

prokazování technických předpokladů. 

Předmětné písm. c) cit. ust. se vztahuje 

k výlučným licencím a vymezení 

energetického zařízení.  

Jedná se o dvě výlučné licence na území 

ČR (plyn a EE) – ERÚ musí mít přehled 
o tom, co je kde provozováno. Vyplývají 

z toho údaje uvedené na licenci. 

Systematicky nejbližší ustanovení může 

být vymezení území v § 6 jako nové 

písmeno. Z dokumentů vyplývají údaje 
uvedené na výlučných licencích. 

9. Akceptováno 

10. Akceptováno 

11. Akceptováno 

12. Akceptováno 

13. Vysvětleno 

Jedná se o případy „převodu“ 
energetického zařízení z jedné licence na 

druhou, kdy je ve vztahu k převáděnému 

energetickému zařízení nutnost jej 
identifikovat. ERÚ musí mít přehled o 

„pohybu“ energetických zařízení mezi 

licencemi. Srov. § 8 odst. 3 EZ – jedno 

energetické zařízení může být pouze na 
jedné licenci. 

14. Vysvětleno 

Viz vypořádání k připomínce 
doporučující od ÚV-KOM. 

15. Neakceptováno, vysvětleno 

Domníváme se, že by vyhlášku 
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odkazování na vzory důsledně 

v normativním textu učinilo velmi 

nepřehlednou, vzory jsou dle našeho 
názoru dle označení (názvu každého 

z nich) dostatečně jasné, k čemu slouží. 

16. Neakceptováno, vysvětleno 

Domníváme se, že je to jasně napsáno 
přímo ve vyhlášce, opakování ve vzorech 

je nadbytečné.  

ÚV-RVV Doporučující připomínka 

 

1. 

Doporučujeme upustit od prokazování těch předpokladů, které si může Energetický regulační 
úřad obstarat prostřednictvím informačních systémů veřejné správy. 

Odůvodnění: 

Požadavek na dokládání skutečností pro získání licence, které si může Energetický regulační 

úřad obstarat prostřednictvím informačních systémů veřejné správy, považujeme za 

nadbytečnou byrokracii. 

Vysvětleno 

Z ustanovení § 7 odst. 5 písm. b) 

energetického zákona (EZ) a stejně tak 

z odst. 6 vyplývá, že žadatel si dané 

doklady o splnění podmínek může opatřit 
sám. Dokonce ze znění těchto ustanovení 

je patrné, že zákon to stanoví jako 

primární možnost. Pokud si je žadatel 
sám neopatřil (nepřipojil je sám 

k žádosti), úřad si je opatří 

prostřednictvím systémů veřejné správy. 
Viz v citovaných ustanoveních „pokud 

žadatel tyto doklady k žádosti o udělení 

licence nebo žádosti o změnu rozhodnutí 

o udělení licence nepřipojil“. Zákon tedy 
počítá s možností, že si doklady žadatel 

sám opatřuje, a proto se domníváme, že je 

nutné, aby i na tuto možnost pamatovala 
vyhláška a žadatel z vyhlášky poznal, 

jaké doklady, pokud si je opatřuje sám, 

po něm úřad bude k prokázání daných 
skutečností požadovat. Jsme si vědomi, 

že je pravděpodobné, že ve většině 

případů budou žadatelé nechávat opatření 

těchto dokladů (výpis z KN, doklady o 
bezdlužnosti) na úřadu, ale zákon počítá i 
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s možností, kdy to tak nebude (a ze znění 

citovaných ustanovení EZ se dá říci, že 

právě to je bráno jako primární možnost), 
a tedy s tím musí počítat i vyhláška. 

MZE Doporučující připomínka 

 

1. 

V návaznosti na § 2 odst. 7, § 3 odst. 6 a § 5 odst. 5 návrhu vyhlášky doporučujeme v 
odůvodnění uvést konkrétní ustanovení zákona, dle něhož lze použít v ostatních případech k 

prokázání finančních a technických předpokladů a vlastnického nebo užívacího práva žadatele k 

energetickým zařízením jeho čestné prohlášení. 

Vysvětleno 

Prokazování technických předpokladů a 
vlastnictví reaguje na odůvodnění 

novelizace § 9 odst. 1 EZ, tedy že „Na 
nová energetická zařízení, která byla 

vybudována, a energetická zařízení, která 

přestal provozovatel využívat pro svoji 

licencovanou činnost, a to včetně 
odstraněných energetických zařízení, v 

rámci území, na nichž již je příslušný 

provozovatel energetického zařízení 
držitelem odpovídající licence, není 

uplatňována povinnost předkládat 

příslušné doklady a zároveň žádat o 

změnu licence.„  

Zákon však přímo nestanoví, že by 

technické předpoklady nebo vlastnické 

právo nemuselo být doloženo vůbec. Tato 
skutečnost je proto zohledněna. 

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. Proto je 

zvolena forma čestného prohlášení. 

V tomto smyslu doplněno odůvodnění. 

 
2.  V § 4 návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit text "Odborná způsobilost žadatele se neprokazuje 

u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kW" a doplnit 

Vysvětleno, neakceptováno 
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odkaz na § 5 odst. 5 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Daná skutečnost vyplývá přímo ze 

zákona (§ 5 odst. 5 EZ) a dle našeho 

názoru není vhodné do vyhlášky taková 
ustanovení opisovat.  

 

3. 

V § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky doporučujeme nahradit slovo "osvědčující" slovem "prokazující", 
v § 4 odst.1. a odst.2 nahradit slovo "dokládá" slovem "prokazuje", v § 5 odst.3 nahradit slovo 

"doložit" slovem "prokázat". 

Akceptováno částečně 

Připomínky k ustanovení § 5 odst. 3 a 

§ 3 odst. 2 akceptovány, připomínka k § 4 
neakceptována, dle našeho názoru k tomu 

není důvod.  

 

 

4. 

V návaznosti na § 3 odst. 3, jenž stanoví, že doklady prokazující provedení revize nesmějí být 
starší 6 měsíců, doporučujeme zvážit, zda by lhůta 6 měsíců neměla být stanovena s ohledem na 
povinnost pravidelných revizí daných zařízení. Podle návrhu vyhlášky to znamená např., že rok 

stará revize, která má lhůtu revidování 1x3 roky se musí revidovat znovu, aby se vyhovělo 

podmínce výše zmiňovaného odstavce. 

Vysvětleno  

Již vyplývá z normativního textu. „pokud 

zvláštní předpisy nebo technická norma 

nestanoví pro jejich provedení jinou 
lhůtu“ – např. pro periodické revize stačí 

jednou za tři roky podle ČSN.  

 

 

 

5. 

V návaznosti na § 9 odst. 3 doporučujeme zvážit, zda s ohledem na nižší administrativní 
zatížení by nebylo vhodné § 9 odst. 3 formulovat tak, že při změně rozhodnutí o udělení licence 

je třeba dokládat náležitosti dle této vyhlášky v rozsahu, v jakém je licence měněna. 

Neakceptováno, vysvětleno 

Uvedené vyplývá přímo ze zákona, viz § 

9 odst. 1 energetického zákona. 

Domníváme se, že není nutné toto uvádět 

v ustanovení vyhlášky.  

MSP Doporučující připomínky 

 

1. 

K § 4 odst. 3 a k § 5 odst. 1 písm. a) - odkaz na zvláštní a jiný právní předpis 

Předložený návrh vyhlášky v § 4 odst. 3 odkazuje na zvláštní právní předpis. Doporučujeme 

sjednotit terminologii s § 5 odst. 1 písm. a) a zvolit odkaz na jiný právní předpis. 

 

Dále doporučujeme jiný právní předpis v § 5 odst. 1 písm. a) specifikovat. 

Akceptováno částečně 

První část akceptována, jiný právní 

předpis v § 5 odst. 1 písm. a) dle našeho 
názoru není třeba specifikovat.  

 

2. 

K § 5 odst. 1 písm. a) 

Návrh vyhlášky v § 5 odst. 1 písm. a) stanoví, že vlastnické právo k energetickému zařízení 

prokazuje žadatel výpisem z katastru nemovitostí. Z energetického zákona a důvodové zprávy k 

Vysvětleno 

Tato skutečnost vyplývá přímo ze 

zákona, srov. § 7 odst. 5 písm. b) a odst. 6 
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návrhu vyhlášky vyplývá, že žadatel může prokázat vlastnické nebo užívací právo k 

energetickému zařízení tak, že si příslušný výpis Energetický regulační úřad zajistí sám (pokud 

jej žadatel k žádosti nepřipojil). 

 

S ohledem na výše uvedené doporučujeme dotčené ustanovení návrhu vyhlášky upravit tak, aby 

bylo zřejmé, že výpis z katastru nemovitostí může žadatel přeložit sám a v případě, že tak 

neučiní, je povinen si příslušný výpis zajistit sám Energetický regulační úřad. 

EZ, kde je výslovně stanoveno „pokud 

žadatel tyto doklady k žádosti o udělení 

licence nebo žádosti o změnu rozhodnutí 
o udělení licence nepřipojil. Domníváme 

se, že v zákoně je toto dostatečně 

(několikrát) uvedeno a není třeba to 

uvádět (opisovat zákon) do vyhlášky, byť 
připomínku chápeme.  

 

3. 

K § 9 – společná a přechodná ustanovení 

S ohledem na přehlednost právního předpisu a zavedenou praxi doporučujeme dát přechodná 

ustanovení do samostatného paragrafu. 

Akceptováno 

MPSV Doporučující připomínky 

 

1. 

K § 2 odst. 6 

Slova „nemá evidovány nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, včetně penále“ je třeba nahradit slovy „nemá evidovány nedoplatky na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“. 

Odůvodnění: Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě usiluje o důsledné užívání této 
jednotné formulace ve všech předpisech, které obsahují požadavek bezdlužnosti.   

Akceptováno 

 

 

2. 

K § 2 odst. 7 

Slovo „všeobecné“ doporučujeme nahradit slovem „veřejné“. 

Odůvodnění: Tento pojem vyplývá ze zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

 

MŽP Doporučující připomínky 

 

1. 

Návrh vyhlášky: 

Do úvodní věty návrhu vyhlášky doporučujeme doplnit také zákon č. 158/2009 Sb., kterým se 

mění zákon 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, a o 

změně některých zákonů. 

Důvodem pro výše uvedený návrh je skutečnost, že výše uvedený předpis také novelizuje 

zmocňovací ust. § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

Ano, vzhledem k čl. 65 odst. 2 LPV a 

tomu, že zákonem 211/2011 Sb. se 
doplňovala jen část zmocňovacího 

ustanovení (v novele nebyl celý text), se 

domníváme, že připomínka je správně. 
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2. 

Návrh vyhlášky, §2: 

Doporučujeme doplnit návětí i do ust. § 2 odst. 1 písm. b), které je v současné době prázdné. 

Nelze považovat za správné, aby v právním předpise chyběl text na místě, kde je normativní 
text nutný. 

Akceptováno 

Upraveno dle připomínky MF 

 

3. 

Návrh vyhlášky, §9: 

Doporučujeme změnit znění ust. § 9 odst. 4, z důvodu zpřesnění vymezení dané situace. 

Doporučujeme například formulaci „Řízení zahájená před nabytím účinnosti této vyhlášky se 
dokončí podle právních předpisů účinných v době jejich zahájení.“, případně jiné zpřesnění 

dané formulace, má-li předkladatel zájem na jiném vyznění daného ustanovení. 

Akceptováno 

 

MV Doporučující připomínky  

 

1. 

K § 2 odst. 1 písm. b) 

Upozorňujeme, že v návrhu absentuje část ustanovení (návětí k jednotlivým bodům), když je 

uvedeno pouze písmeno b), avšak bez dalšího normativního textu. 

Akceptováno 

Upraveno dle připomínky MF 

 

2. 

K § 3 odst. 5 písm. c) bodům 1 až 4 

Hovoří se zde o prokázání splnění technických předpokladů žadatelem v případě ostatních 

energetických zařízení nově uváděných do provozu. Upozorňujeme, že v případě, jedná-li se o 

stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, může tuto skutečnost 

žadatel doložit hned čtyřmi různými způsoby, které jsou uvedeny v samostatných bodech. 

Jelikož se jedná o dokládání téže skutečnosti, doporučujeme stávající body spojit do jediného. 

Neakceptováno 

Dle našeho názoru by to naopak 

znepřehlednilo dané ustanovení. 

 

 

3. 

K § 3 odst. 5 písm. d) bodu 5 

Hovoří se zde o jiném věrohodném způsobu dokládajícím splnění podmínek pro užívání nebo 
provozování stavby. Z důvodu vágnosti takového spojení doporučujeme v odůvodnění blíže 

osvětlit, co je oním jiným věrohodným způsobem míněno. 

Obdobnou připomínku uplatňujeme i k § 5 odst. 3 in fine, kde je použita formulace „jiný způsob 
nevzbuzující důvodné pochybnosti“. 

Akceptováno 

Odůvodnění vyhlášky ve zvláštní části 
doplněno – 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.  

 
4. 

K § 8 písm. a) 
Doporučujeme použít zavedený legislativní výraz pro vyjádření jména fyzické osoby, tedy tvar 

Neakceptováno 
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„jméno, případně jména a příjmení“, neboť takový výraz je vlastní zákonu č. 301/2000 Sb., 

o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 
Energetický zákon používá pouze jméno 

a příjmení, viz ustanovení § 7 odst. 2 

písm. b), z toho důvodu takto používá i 
vyhláška.  

MF Doporučující připomínky  

 

1. 

K § 1: Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné v zájmu přehlednosti členit toto ustanovení 
pomocí písmen. 

Neakceptováno 

Podle našeho názoru by to nevedlo k větší 

přehlednosti, text není tak dlouhý, navíc 

zcela odpovídá zmocnění. 

 

2. 

K § 2: Upozorňujeme, že v odstavci 1 příliš nenavazuje úvodní text písmene a) na text 

jednotlivých bodů. Úvodní text písmene a) doporučujeme doplnit čárkou a slovy "a to:". Jinak 
by byly použity dva instrumentály za sebou. 

 

Dále upozorňujeme, že není možné, aby v odstavci 1 písm. b) nebyl žádný text a následovalo 
přímo členění pomocí bodů. Doporučujeme zvážit vypuštění úvodního textu písmene a), tj. slov 

„objemem dostupných finančních prostředků:“ a v návaznosti na to pak označení stávajících 

bodů 1 až 3 v písmenech a) a b) jako písmen a) až f) a stávajícího písmene c) jako písmena g), 

popř. jinou vhodnou reformulaci celého odstavce 1. Např. za písmeno b) vložit slova "účetními 
doklady, a to:". 

 

V odstavci 4 větě druhé doporučujeme slova „skutečnosti podle předchozí věty“ vyjádřit slovy 
„tyto skutečnosti“, neboť z kontextu je nepochybné, o jaké skutečnosti se jedná. Pokud tato 

připomínka nebude akceptována je třeba tato slova nahradit slovy „skutečnosti podle věty 

první“ v souladu s Čl. 69 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, který použití dikce „podle 
předchozí věty“ nepřipouští. 

Akceptováno 

 

 

 

3. 

K § 2: V odstavci 2 slova "dále prokazuje" nahradit slovy "prokazuje dále". Předpokládá se, že i 

tento subjekt plní povinnosti podle odstavce 1. 
Neakceptováno, vysvětleno 

Podle našeho názoru by se tím změnil 

význam věty. 

 

4. 

K § 2: Odstavec 4, který je takto značně nepřehledný, doporučujeme rozdělit do písmen. Tak 

bude zřejmý i požadavek na kumulované splnění podmínek, resp. jejich alternativ. 
Neakceptováno, vysvětleno 

Stejným způsobem, tedy souvislým 
textem, je tento předpoklad stanoven 

v energetickém zákoně. Domníváme se, 

že i ve vyhlášce je to srozumitelné a 
rozdělení by nevedlo k zásadně větší 

přehlednosti. 
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5. 

K § 4: V odstavci 1 je třeba dvakrát za slovy "právními předpisy" vypustit interpunkční 

znaménko. 

V odstavci 3 je nutno slovo "zvláštního" nahradit slovem "jiného". 

Akceptováno 

 

6. 

K § 9: Tento paragraf doporučujeme rozdělit na tři samostatné paragrafy, z nichž první by 
obsahoval ustanovení odstavců 1 a 2 a měl nadpis „Vzory žádostí“, s tím, že v odstavci 1 by 

bylo uvedeno, že vzory… jsou v „přílohách č. 1 až 22“, odstavec 2 by obsahoval slova „Vzor 

finanční bilance je uveden v příloze č. 23“ s tím, že by pak ve stávajícím § 2 odst. 1 písm. c) 
mohl být vypuštěn text za středníkem, a odstavec 2 by byl označen jako odstavec 3. 

Druhý paragraf, označen jako „§ 10“, by obsahoval stávající odstavec 3 a byl označen jako 

„Společné ustanovení“ a třetí by obsahoval stávající odstavec 4 a byl označen jako „Přechodné 
ustanovení“ („§ 11“). 

V odstavci 4 doporučujeme specifikovat, o jaké „dosavadní právní předpisy“ se jedná a uvést je 

zde konkrétně.   

Stávající § 10 by pak byl značen jako „§12“. 

Akceptováno s úpravou 

§ rozdělen na společná ustanovení a 

přechodná ustanovení do dvou 

samostatných §§. 

Přechodná ustanovení upravena podle 

připomínky MŽP. 

MZD Doporučující připomínka  

 

1. 

V navrhovaném ustanovení § 2 odst. 7 doporučujeme slovo „všeobecné“ nahradit slovem 

„veřejné“: 

 
„(7) Žadatel dále prokazuje, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na všeobecné veřejné 

zdravotní pojištění a jiné nedoplatky na pokutách a poplatcích, které nelze doložit doklady 

vydanými podle odstavce 5 nebo 6, čestným prohlášením.“ 
 

Odůvodnění: 

S ohledem na terminologickou provázanost právního řádu uvádíme, že pojem „všeobecné“ 
zdravotní pojištění právní řád nezná. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, tento pojem nezná a v ustanovení § 1 odst. 1 

počítá s pojmem „veřejné zdravotní pojištění“. 
 

Akceptováno 

HKČR Zásadní připomínky  

 

1. 

Připomínka k § 3 odst. 3 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

„Doklady prokazující provedení pravidelné nebo provozní revize, odborné prohlídky nebo 
zkoušky podle odstavce 1 nebo znalecký posudek podle odstavce 2 nesmějí být ke dni, ke 

kterému jsou předkládány Úřadu, starší 6 měsíců, pokud zvláštní právní předpis nebo technická 

norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu delší.“ 

Vysvětleno 

Revizí může být více druhů, omezení se 

na pravidelné a provozní by omezilo 
možnosti žadatelů dokládat bezpečnost 

i jinými typy revizí.  

Nelze akceptovat ani změnu z „jinou“ na 

„delší“, jelikož by hrozilo riziko 
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Odůvodnění: 

Podmínka, že doklad podle odstavce 1 nebo 2 nesmí být ke dni, ke kterému jsou předkládány 

Úřadu, starší 6 měsíců se nemůže týkat výchozí revize, která se provádí po dokončení stavby 
energetického zařízení před jeho uvedením do provozu a nelze ji následně opakovaně provést na 

rozdíl od pravidelné nebo provozní revize. Proto je nutné upřesnit, že z revizí se tato podmínka 

týká pouze pravidelné nebo provozní revize. 

Jestliže je stanovena podmínka, že doklady předkládané Úřadu nesmí být starší 6 měsíců, pak 
výjimka z této podmínky by měla být vázána nikoliv na jinou lhůtu, ale na lhůtu delší, pokud 

tak stanoví zvláštní právní předpis nebo technická norma. 

existence revizí s platností kratších než 6 

měsíců. Pak by úřad přijímal „prošlé 

revize“. Např. provozní revize parních 
kotlů mají platnost 3 měsíce (úřad by ji 

musel přijmout, i kdyby byla prošlá). 

Z ustanovení nevyplývá, že se může 

jednat pouze o pravidelné nebo provozní 
revize. V § 3 odst. 3 se obecně hovoří o 

revizích. Patrně došlo ke špatnému 

výkladu ustanovení. Úřad jej celou dobu 
vykládá tak, že revize (jakákoliv) nesmí 

být starší 6 měsíců, nestanoví-li zvláštní 

právní předpis nebo technická norma 
jinak (tzn. podmínka 6 měsíců se 

nevztahuje na výchozí revize, jak tvrdí 

připomínkové místo, protože ČSN je 

stanovena platnost jiná podle typu 
prostředí). 

 

 

2. 

Připomínka k § 3 odst. 5 písm. d) bodu 1 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

„územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební 

povolení ani ohlášení, pokud v něm stavební úřad stanovil, že k provedení stavby nebo zařízení 

nebude vyžadovat ohlášení anebo stavební povolení,“ 

Odůvodnění: 

Předložené znění tohoto bodu je v rozporu s platným zněním zákona č. 163/2006 Sb. (stavební 

zákon), protože dle § 103 odst. 2 písmeno e) bod 5 – 7, stavby vedení přenosové nebo 
distribuční soustavy elektřiny, přepravní nebo distribuční soustavy plynu a rozvody tepelné 

energie s výjimkou budov nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Výše uvedený návrh toto 

napravuje. 

Akceptováno 

 

3. 

Připomínka k § 3 odst. 6 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

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

změn energetických zařízení podle § 9 odst. 1 věty třetí energetického zákona1), se splnění 

Vysvětleno 

Navrženým ustanovením vyhlášky je 

upravena možnost dokládání technických 

předpokladů čestným prohlášením ve 
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technických předpokladů neprokazuje lze doložit splnění technických předpokladů čestným 

prohlášením.“ 

Odůvodnění: 

Druhá věta odst. 1 § 9 energetického zákona jednoznačně stanoví, že povinnost předložit 

doklady se nevztahuje na nová energetická zařízení provozovatele přenosové soustavy, 

provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na 

rozvod tepelné energie, která byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný 
provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Ve výše uvedeném odstavci 

energetického zákona není uvedeno, že by se splnění technických předpokladů mělo dokládat 

čestným prohlášením, takže předložený návrh odst. 6 ukládá povinnost nad rámec ustanovení 
energetického zákona účinného od 1. 1. 2016.  

smyslu energetického zákona tak, aby 

byla naplněna jak jeho samotná litera, tak 

účel § 9 odst. 1. Domníváme se, že pro 
případy stanovené § 9 odst. 1 

energetického zákona je čestné prohlášení 

navázané na regulační výkazy velmi 

jednoduchým a nezatěžujícím řešením, a 
nevidíme důvod, proč by žadatelé o 

změnu neměli chtít doložit alespoň 

čestným prohlášením, že jejich zařízení 
splňuje technické předpoklady, nebo 

dokonce že k němu mají vlastnické či 

užívací právo. 

Připomínkou navržená změna by zcela 

odstranila dokládání technických 
předpokladů pro daný typ energetických 

zařízení. Takovou možnost energetický 

zákon nestanovuje. Hrozí významné 
riziko, že by taková změna byla nad 

rámec zákonného zmocnění.  

Provozovatel zařízení (držitel licence) 

musí vždy odpovídat za to, že zařízení 

splňuje všechny technické předpoklady, 

což je podmínkou pro udělení (držení) 
licence.  

 

4. 

Připomínka k § 5 odst. 2 písm. a) 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

„výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost ze zápisu v služebnosti 

zapisované do katastru nemovitostí podle jiného právního předpisu, odpovídající stavu zápisů v 
katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu,“ 

Odůvodnění: 

Užívací právo zapisované do katastru není jen služebnost, ale také např. právo stavby, některé 
nájmy apod., proto navrhujeme, neomezovat se jen na jeden dílčí institut užívacího práva, ale 

naopak umožnit využití všech, protože jinak by se jednalo o omezení, které je nad rámec 

zákonné úpravy v energetickém zákoně. 

Akceptováno 
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5. 

Připomínka k § 5 odst. 3 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

„Nelze-li vlastnické právo nebo užívací právo k energetickému zařízení prokázat způsoby 
uvedenými v odstavci 1 nebo 2, protože takové nabývací tituly nelze doložit, nebo došlo k nabytí 

ze zákona nebo je již nelze dohledat, lze vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení 

doložit prokázat i jiným způsobem, nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.“ 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že pokud něco nelze doložit, tak je to širší synonymum pro situaci, kdy něco 

nelze dohledat, a proto nám tato varianta v textu ustanovení přijde nadbytečná a matoucí, 

protože skutečnost, že něco nelze doložit by měl být v daném případě dostatečná. 

Navrhujeme místo slova „doložit“ na konci věty použít slovo „prokázat“, protože původní text 

vede k absurdní situaci, že na začátku větu ustanovení presumuje, že něco nelze doložit, a na 

konci říká, že se daná skutečnost dokládá, čímž vlastně popírá začátek věty. Slovo „prokázat“ 
považujeme v daném případě za přesnější. 

Akceptováno 

 

6. 

Připomínka k § 5 odst. 4 

Požadujeme text ustanovení vypustit bez náhrady. 

„Není-li žadatel vlastníkem energetického zařízení, dokládá na výzvu Úřadu i vlastnické právo 
vlastníka způsoby uvedenými v předchozích odstavcích.“ 

Odůvodnění: 

Dané ustanovení je zcela v rozporu s povinnostmi uloženými nadřazeným právním předpisem, 
tedy § 5 odst. 3 energetického zákona, který stanoví: „Fyzická nebo právnická osoba žádající o 

udělení licence je povinna doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které 

má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li žadatel o licence vlastníkem energetického 

zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům 
vymezeným tímto zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena.“  

Dokládání vlastnického práva, není-li žadatel vlastníkem, jde zcela nad rámec povinností 

uložených žadateli přímo energetickým zákonem a je nad rámec zákonného zmocnění, proto 
navrhujeme dané ustanovení z vyhlášky vypustit. Energetický regulační úřad tak zbytečně 

zatěžuje žadatele povinností nad rámec povinností stanovených energetickým zákonem, který 

uvádí pouze povinnost doložení souhlasu vlastníka s užíváním zařízení k daným účelům. 

Neakceptováno 

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 ERÚ povědomí. V 
takovém případě by k jednomu 

energetickému zařízení existovaly dva 

užívací tituly, které jsou oba na ERÚ 
doloženy. ERÚ 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 
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výjimečných případech, kdy je užívací 

titul zpochybněn. Dále srov. § 8 odst. 3 – 

k jednomu energetickému zařízení je 
možno udělit pouze jednu licenci. 

V průběhu vypořádání připomínkové 
místo navrhlo jako kompromisní řešení 

úpravu normativního textu: „Úřad v 

případě důvodných pochybností o 
vlastnickém právu vlastníka 

energetického zařízení, který vydal 

souhlas žadateli o udělení licence s 

použitím energetického zřízení pro výkon 
licencované činnosti, řízení o udělení 

licence přeruší do doby, než si Úřad ověří 

v řízení s vlastníkem energetického 
zařízení, který vydal souhlas žadateli o 

udělení licence, jeho vlastnické právo.“ 

Tento návrh nemohl být rovněž 

akceptován, a to (kromě důvodů 

uvedených výše) z důvodů následujících: 
Úřad vždy zjišťuje skutečnosti bez 

důvodných pochybností. Je-li užívací titul 

zpochybněn (typicky existencí 

vlastnického práva k danému 
energetickému zařízení, které je uvedeno 

na jiné licenci), musí mít správní orgán 

možnost zjistit skutkový stav bez 
důvodných pochybností. Jakkoliv se 

jedná o institut velmi výjimečně užívaný, 

v praxi se osvědčil, zejména při situacích, 
kdy vlastnické právo k předmětnému 

energetickému zařízení svědčí jinému 

držiteli licence (srov. § 8 odst. 3 

energetického zákona) a tento jiný držitel 
chce licencovanou činnost nadále 

provozovat. 
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Úprava zároveň odkazuje na „v řízení s 

vlastníkem energetického zařízení, který 

vydal souhlas žadateli o udělení licence, 
jeho vlastnické právo.“ což nelze 

akceptovat, neví se, co by bylo 

předmětem takového řízení („ověření“ 

vlastnictví?).  

Zjistí-li správní orgán, že jiný 
majetkoprávní titul může být 

zpochybněn, je nehospodárné a neúčelné 

zahajovat jiné správní řízení jen pro 

zjištění holé skutečnosti, zda je skutečně 
zpochybněn. Hospodárnější a procesně 

rychlejší je ověření majetkoprávního 

stavu přímo v řízení o žádosti.  

Pro úplnost je nutno uvést, že Úřad 

nevykládá možnost ověřit užívací právo 
jako oprávnění nad rámec zákona, jak 

uvádí připomínkové místo. Právě naopak, 

oprávnění ověřit užívací titul vede k 
úplnému zjištění skutkového stavu, tedy 

odstranění pochybností ohledně doložení 

jedné z podmínky pro udělení licence, tj. 

majetkoprávního vztahu.  

 

 

7. 

Připomínka k § 5 odst. 5 

Požadujeme text ustanovení upravit následovně: 

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

změn energetických zařízení podle § 9 odst. 1 věty třetí energetického zákona1) se vlastnické 

nebo užívací právo k nově vybudovaným nebo získaným energetickým zařízením neprokazuje, 

lze doložit vlastnické nebo užívací právo k nově vybudovaným nebo získaným energetickým 
zařízením čestným prohlášením.“ 

Odůvodnění: 

Druhá věta odst. 1 § 9 energetického zákona jednoznačně stanoví, že povinnost předložit 
doklady se nevztahuje na nová energetická zařízení provozovatele přenosové soustavy, 

Vysvětleno 

Viz připomínka č. 3 
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provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na 

rozvod tepelné energie, která byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný 

provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Ve výše uvedeném odstavci 
energetického zákona není uvedeno, že by se vlastnické nebo užívací právo mělo dokládat 

čestným prohlášením, takže předložený návrh odst. 5 ukládá povinnost nad rámec ustanovení 

energetického zákona účinného od 1. 1. 2016.  

 

8. 

Připomínka k § 6 písm. b) a c) 

Požadujeme text ustanovení upravit tak, že znění písm. b) bude upraveno a písm. c) vypuštěno 

bez náhrady: 

„b) zákresem souvislého území, ve kterém má být činnost vykonávána, do katastrální mapy nebo 
její zvětšeniny s vyznačením parcelních čísel pozemků podle katastru nemovitostí, pokud nelze 

vymezené území určit způsobem podle předchozího písmene nebo to je z důvodu přehlednosti a 

zřejmosti účelnější, a zároveň seznamem parcelních čísel pozemků a zákresem umístění 

energetického zařízení do katastrální mapy,. 

c) seznamem katastrálních území a případně parcelních čísel pozemků podle katastru 

nemovitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného 

zařízení a odběrná místa konečných zákazníků, do nichž žadatel distribuuje nebo má 
distribuovat elektřinu nebo plyn nebo dodávat tepelnou energii, a zákresem umístění 

energetického zařízení do katastrální mapy s vyznačením parcelních čísel pozemků podle 

katastru nemovitostí. „ 

Odůvodnění: 

Principiálně by se vymezené území mělo vyznačovat na základě celých katastrálních území a 

tam, kde je zapotřebí licenci udělit na menší území, pak na základě parcelních čísel pozemků 

podle katastru nemovitostí. Vedle zákresu do katastrální mapy by měl být i seznam katastrálních 
území (což je v odstavci 1 zakotveno) respektive seznam parcelních čísel. Seznam parcelních 

čísel, který je v předloženém znění požadován v písmenu c) naopak chybí v písmenu b). Proto 

lze znění písmene b) upravit podle našeho návrhu a písmeno c) vypustit. 

Akceptováno s úpravou  

Připomínka změněna na základě další 

komunikace, a akceptována s úpravou 

v podobě nového znění písm. c): 
„zákresem souvislého území, ve kterém 

má být činnost vykonávána, do 

katastrální mapy nebo její zvětšeniny s 

vyznačením parcelních čísel pozemků 
podle katastru nemovitostí, na nichž se 

nacházejí zařízení distribuční soustavy 

nebo rozvodného tepelného zařízení a 
odběrná místa zákazníků, do nichž 

žadatel distribuuje nebo má distribuovat 

elektřinu nebo plyn nebo dodávat 
tepelnou energii, pokud nelze vymezené 

území určit způsobem podle písmene a) 

nebo b) nebo to je z důvodu přehlednosti 

účelnější, a zákresem umístění 
energetického zařízení do katastrální 

mapy.“ 

HKČR Doporučující připomínky  

 

1. 

Připomínka k § 2 odst. 4, 5 a 6 

Navrhujeme v § 2 odst. 4, 5 a 6 nahradit slova „od data“ slovy „přede dnem“. 

Navrhujeme v § 2 odst. 5 za slovo „poplatcích“ doplnit čárku. 

Odůvodnění: 

Částečně akceptováno 

K § 2 odst. 4, 5 a 6 nahradit slova „od 

data“ slovy „přede dnem“ neakceptováno. 

K § 2 odst. 5 – čárka v textu již je.  
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Legislativně technická připomínka. 

 

2. 

Připomínka k § 2 odst. 7 

Navrhujeme v § 2 odst. 7 přesunout slova „čestným prohlášením“ za slova „Žadatel dále 

prokazuje“. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka pro lepší srozumitelnost věty. 

Vysvětleno 

Slovo „dále“ by se vztahovala k čestnému 

prohlášení, ne k „dalším“ předpokladům, 
které právě jen v tomto případě dokládá 

čestným prohlášením, tedy změnil by se 

tím smysl věty. 

 

3. 

Připomínka k § 3 odst. 3 

Navrhujeme v § 3 odst. 3 nahradit slovo „zvláštní“ slovem „jiný“. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. 

Akceptováno 

 

4. 

Připomínka k § 3 odst. 6 

Navrhujeme v § 3 odst. 6 vypustit odkaz na poznámku pod čarou 1) včetně poznámky pod čarou 

jako takové. 

Odůvodnění: 

Legislativně technická připomínka. Pokud je energetický zákon běžně užívaným pojmenováním 

zákona č. 458/2000 Sb., není třeba poznámka pod čarou. 

Akceptováno 
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