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IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY O STÁTNÍ AUTORIZACI NA VÝSTAVBU VÝROBNY ELEKTŘINY 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

387/2012 Sb. 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva průmyslu a obchodu 

ze dne 13. listopadu 2012 

o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) 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. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.: 

§ 1 

Žádosti 

(1) Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo"), 

a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této 

vyhlášce. 

(2) Změny údajů nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci podle § 30c odst. 2 

energetického zákona a upřesněné hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického zákona oznamuje držitel 

autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(3) Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace ministerstvu. Vzor žádosti o zrušení autorizace je 

uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

§ 2 

Posuzování žádostí 

Při posuzování žádostí o udělení autorizace ministerstvo ověřuje 

a) soulad předpokládané výrobny elektřiny se státní energetickou koncepcí, zejména s ohledem na požadovanou 

skladbu výroben elektřiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, druh výrobny elektřiny a 

napěťovou úroveň připojení výrobny elektřiny, 

b) použité primární zdroje energie, s ohledem na státní energetickou koncepci a surovinovou politiku státu, 

požadovanou skladbu výroben elektřiny podle jednotlivých zdrojů primární energie, podíl roční výroby 

elektřiny z domácích primárních zdrojů energie, 

c) soulad předpokládané výrobny elektřiny s Národním akčním plánem České republiky pro energii z 

obnovitelných zdrojů integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České 

republiky, s ohledem na podíl dosažené a předpokládané výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na 

hrubé konečné spotřebě energie, celkový předpokládaný instalovaný výkon výroben elektřiny a celkovou 
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předpokládanou výrobu elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, 

d) soulad předpokládané výrobny elektřiny s plánem rozvoje elektroenergetických a plynárenských sítí, s 

ohledem na přenosové schopnosti elektrizační a plynárenské soustavy, časový soulad rozvoje sítí a 

předpokládaného termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu, 

e) umístění předpokládané výrobny elektřiny a jeho soulad s územně plánovací dokumentací, soulad s 

požadavky na připojení výrobny elektřiny a rozsah vyvolaných úprav elektrizační soustavy a plynárenské 

soustavy, další stavby zajišťované žadatelem o autorizaci související s připojením k elektrizační soustavě a k 

plynárenské soustavě, možnost kombinované výroby elektřiny a tepla a zapojení výrobny elektřiny s možností 

kombinované výroby elektřiny a tepla do soustavy zásobování teplem a soulad s energetickým posudkem 

pro zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek podle zákona o hospodaření 

energií zpracován, 

f) energetickou účinnost předpokládané výrobny elektřiny, zejména s ohledem na minimální účinnost přeměny a 

užití energie podle jiného právního předpisu 1), 

g) dopad předpokládané výrobny elektřiny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, zejména s 

ohledem na dostupnost podpůrných služeb, z hlediska jejich velikosti i struktury, udržení volné výrobní 

kapacity podle požadavků provozovatele přenosové soustavy, vliv provozu výrobny elektřiny na spolehlivost 

provozu elektrizační soustavy, 

h) finanční předpoklady žadatele k výstavbě předpokládané výrobny elektřiny ve vazbě na návrh financování 

výstavby výrobny elektřiny, 

h) předpoklady žadatele k zajištění financování výstavby předpokládané výrobny elektřiny z vlastních 

zdrojů nebo prostřednictvím cizích zdrojů financování, 

i) bezpečnost osob a majetku, 

j) bezpečnost dodávek elektřiny, zejména s ohledem na ochranu kritické infrastruktury, 

k) zda výstavba a provoz výrobny elektřiny je v souladu s požadavky na zajištění rovnováhy mezi budoucí 

nabídkou a budoucí poptávkou elektřiny, zejména s ohledem na očekávaný vývoj tuzemské spotřeby elektřiny 

a průběhu zatížení elektrizační soustavy. 
_______________________ 
1) Vyhláška č. 349/2010 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 
1) Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 
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Vzor žádosti o udělení autorizace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



4 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



5 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



6 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



7 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



8 
 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2012 Sb. 

Vzor oznámení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



10 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



11 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



12 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



13 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



14 
 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



15 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 387/2012 Sb. 

Vzor žádosti o udělení autorizace 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



16 
 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



17 
 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



18 
 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



19 
 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



20 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2012 Sb. 

Vzor oznámení 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



21 
 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



22 
 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



23 
 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



24 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBULCZC3O)



 

 Žá d os t  o  u d ě le n í s tá t n í a ut or izac e n a výs t avb u vý r o b n y  e lek t ř iny  s t ra n a 1  

 

01 Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 02 Číslo žádosti 

  

03 Rodné číslo (vyplní pouze fyzická osoba!)1 04 Č. j. žadatele 

  

05 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 

 

Počet příloh 

 

Počet listů příloh 

 

 

 

ŽÁDOST 

o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny 
Níže podepsaná osoba žádá o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle § 30b zákona č. 458/2000 Sb. 

Část A – údaje o žadateli 

06 Obchodní firma2 

 

 

07 Podnikatelská forma 

 ostatní:  

A - fyzická osoba, B - akciová společnost, C - spol. s ruč. omezeným, D - státní podnik, E – družstvo, F - veřejná obch. společnost,  
G - komanditní společnost, H - sdružení s právní subjektivitou, I - ostatní, vypište typ podnikatelské formy 

08 Předmět podnikání 

 

09 Sídlo právnické nebo fyzické osoby (podle výpisu z obchodního rejstříku) 

a) ulice (nebo část obce) b) č. popisné c) č. orientační 

 

d) obec e) PSČ 

 

f) okres g) vyšší územně správní celek 

 

h) stát i) e-mail 

 

j) telefon k) fax l) mobilní telefon 

 

10 Žadatel nebo osoby oprávněné jednat za žadatele (statutární zástupce) 

a) titul před jménem b) příjmení c) jméno 

 

d) titul za jménem e) datum narození f) rodné číslo1 

 

a) titul před jménem b) příjmení c) jméno 

 

d) titul za jménem e) datum narození f) rodné číslo1 

 

 
 
 
 
 
1) u cizích státních příslušníků se neuvádí 
2) právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku uvedou svůj název, fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku uvedou své jméno a příjmení 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
 
Na Františku 32 

110 15  PRAHA 1 

Došlo dne 

Vyřizuje 

 
Prošlo podatelnou: 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 
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Identifikační číslo žadatele (dle bodu 01, příp. 02, 03)  

 

 Žá d os t  o  u d ě le n í s tá t n í a ut or izac e n a výs t avb u vý r o b n y  e lek t ř iny  s t ra n a 2  

11 Adresa pro doručování písemností do vlastních rukou 

a) titul před jménem b) příjmení 

 

c) jméno  d) titul za jménem 

 

e) obchodní firma 

 

f) ulice (nebo část obce) g) č. popisné h) č. orientační 

 

i) obec j) PSČ k) okres 

 

l) vyšší územně správní celek m) stát 
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Identifikační číslo žadatele (dle bodu 01, příp. 02, 03)  

 

 Žá d os t  o  u d ě le n í s tá t n í a ut or izac e n a výs t avb u vý r o b n y  e lek t ř iny  s t ra n a 3  

Část B – údaje o výrobně elektřiny a souvisejících stavbách 

12 Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny (předpokládané termíny) 

a) termín vydání stanoviska EIA b) termín vydání rozhodnutí o umístění stavby c) termín vydání integrovaného povolení IPPC 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     . 

d) termín vydání stavebního povolení e) termín zahájení výstavby  

měsíc rok  měsíc rok   

 .     .           

f) termín připojení k přenosové soustavě/distribuční soustavě elektřiny1 (nehodící se škrtněte)   

měsíc rok    

 .           

g) termín připojení k přepravní soustavě/distribuční soustavě plynu2 (nehodící se škrtněte)  

měsíc rok    

 .     

h) termín zahájení (zkušebního) provozu3 i) termín vydání kolaudačního souhlasu j) termín uvedení do provozu 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     .     

13 Základní údaje o výrobně elektřiny: 4  

a) druh výrobny 

 

b) základní popis a charakter provozu výrobny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) předpokládaný instalovaný výkon d) předpokládaná výroba elektřiny 

 MWe  MWh / rok 

e) předpokládaná vlastní spotřeba elektřiny f) předpokládaná dodávka elektřiny do příslušné části ES 

 MWh / rok   MWh / rok 

g) předpokládaná dodávka tepelné energie odběratelům h) předpokládaná hrubá energetická účinnost 

 GJ / rok % 

14 Údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie5 

a) hlavní palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  

b) vedlejší palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  

c) vedlejší palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  

d) vedlejší palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                             jednotka 

   / rok  

1) Termín připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se uvádí na základě smlouvy o připojení popř. smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. 
2) Jen v případě, je-li výrobna elektrické energie připojena do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy plynu. Termín připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se uvádí na 
základě návrhu smlouvy nebo smlouvy o připojení. 
3) Pokud bude proveden podle § 124 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   
4) Je-li předmětem žádosti o udělení autorizace výstavba jaderné elektrárny, mohou být údaje podle písm. c) až g) uvedeny maximální předpokládanou hodnotou a údaj podle písm. h) 
minimální předpokládanou hodnotou. V takovém případě žadatel uvede, že se jedná o maximální, popř. minimální hodnotu daného údaje. 
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Identifikační číslo žadatele (dle bodu 01, příp. 02, 03)  

 

 Žá d os t  o  u d ě le n í s tá t n í a ut or izac e n a výs t avb u vý r o b n y  e lek t ř iny  s t ra n a 4  

5) Je-li předmětem žádosti o udělení autorizace výstavba jaderné elektrárny, může žadatel u údajů ohledně množství paliva uvést maximální předpokládané množství. V takovém případě 
žadatel uvede, že se jedná o maximální hodnotu daného údaje. 

 

 

15 Regulační schopnosti výrobny elektřiny 

a) výrobna má schopnost poskytovat podpůrné služby1 (nehodící se škrtněte)  

ANO/NE            pokud ANO jaké:  

b) možnosti regulace výkonu pro dispečerské řízení   

 

16 Umístění výrobny elektřiny 

a) pozemky dotčené záměrem výstavby 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku výměra 

 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku výměra 

 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku výměra 

 

Jedná-li se o více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě 16 a) v samostatné příloze. Namísto specifikace jednotlivých pozemků 
v bodě 16 a) může žadatel umístění výrobny elektřiny specifikovat zákresem do katastrální mapy, který bude tvořit samostatnou přílohu 
žádosti. 

 

b) okres c) vyšší územně správní celek 

 

 

17 Místo připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě (napěťová hladina, rozvodna), případně k plynárenské soustavě (tlaková 
úroveň): 

 

 

 

 

18 Hlavní související stavby2 (pokud existují) 

a) typ a předpokládané termíny stavby 

typ stavby   

  

termín vydání rozhodnutí o umístění stavby termín vydání stavebního povolení termín zahájení výstavby 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     . 

termín vydání kolaudačního souhlasu 

měsíc rok   

 .    

b) typ a předpokládané termíny stavby 

typ stavby   

  

termín vydání rozhodnutí o umístění stavby termín vydání stavebního povolení termín zahájení výstavby 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     . 

termín vydání kolaudačního souhlasu  

měsíc rok   

 .     

Pokud je hlavních souvisejících staveb více, žadatel připojuje údaje obsažené v bodě 18 pro každou stavbu v samostatné příloze. 
  

 

1) Podpůrné služby ve smyslu definice v Pravidlech provozování přenosové soustavy. 
2) Zejména hlavní stavby související s připojením výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo plynárenské soustavě, hlavní vodohospodářské stavby nebo hlavní liniové dopravní stavby. 
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Identifikační číslo žadatele (dle bodu 01, příp. 02, 03)  

 

 Žá d os t  o  u d ě le n í s tá t n í a ut or izac e n a výs t avb u vý r o b n y  e lek t ř iny  s t ra n a 5  

Nedílnou součástí této žádosti je: 
 
1) Výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší tří měsíců 

v případě, že žadatelem je právnická osoba. V případě, že žadatelem je fyzická osoba, která je pro řízení o udělení autorizace zastoupena 
jinou právnickou nebo fyzickou osobou, je přílohou této žádosti i úředně ověřená plná moc udělená žadatelem zástupci. 

2) Účetní závěrka žadatele ověřená auditorem k 31. 12. předchozího roku, včetně všech jejích příloh v úplném rozsahu a výroční zpráva 
žadatele nebo konsolidující účetní jednotky, s níž tvoří žadatel konsolidační celek (vydává-li žadatel nebo příslušná konsolidující účetní 
jednotka výroční zprávu), to vše za předpokladu, že žadatel vykonával v předchozím období podnikatelskou činnost, a případné další 
dokumenty dokládající předpoklady žadatele k zajištění financování výstavby předpokládané výrobny elektřiny z vlastních zdrojů nebo 
prostřednictvím cizích zdrojů financování.  

3) Vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy o zajištění systémových služeb a o vlivu 
výrobny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, smlouva o připojení nebo smlouva o smlouvě budoucí o připojení výrobny 
elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny, a případně vyjádření provozovatele přepravní a distribuční plynárenské 
soustavy. 

4) Vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu.  
5) Situační výkres širších vztahů stavby.  
6)  Vyjádření úřadu územního plánování o souladu záměru na výstavbu výrobny elektřiny s územně plánovací dokumentací.  
7)  Zákres umístění výrobny elektřiny do katastrální mapy (není-li umístění výrobny elektřiny žadatelem specifikováno vyplněním údajů o 

jednotlivých pozemcích v části 16 žádosti nebo v samostatné příloze obsahující specifikaci jednotlivých pozemků). 
 
 
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé.  

Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za žadatele 

Titul před jménem Příjmení 

 

Jméno  Titul za jménem 

 

Datum 

 Otisk razítka žadatele Ověřený podpis žadatele  

 

Část C – úřední záznamy MPO (žadatel nevyplňuje) 
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 Ozna mov án í  z měn  s t ra n a 1  

 

01 Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 02 Číslo oznámení změn 

  

03 Rodné číslo (vyplní pouze fyzická osoba!)1 04 Č. j. držitele autorizace 

  

05 Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 

 

Počet příloh 

 

Počet listů příloh 

 

 

 

Oznamování změn 
 

Níže podepsaná osoba oznamuje změny týkající se udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle § 30c odst. 2 a 4 zákona č. 
458/2000 Sb.  

 

Část A – údaje o držiteli autorizace 

06 Číslo autorizace udělené držiteli autorizace 07 Datum udělení autorizace 

 

08 Obchodní firma2 

 

 

09 Podnikatelská forma 

 ostatní:  

A - fyzická osoba, B - akciová společnost, C - spol. s ruč. omezeným, D - státní podnik, E – družstvo, F - veřejná obch. společnost,  
G - komanditní společnost, H - sdružení s právní subjektivitou, I - ostatní, vypište typ podnikatelské formy 

10 Předmět podnikání 

 

11 Sídlo právnické nebo fyzické osoby (podle výpisu z obchodního rejstříku) 

a) ulice (nebo část obce) b) č. popisné c) č. orientační 

 

d) obec e) PSČ 

 

f) okres g) vyšší územně správní celek 

 

h) stát i) e-mail 

 

j) telefon k) fax l) mobilní telefon 

 

12 Držitel autorizace nebo osoby oprávněné jednat za držitele autorizace (statutární zástupce) 

a) titul před jménem b) příjmení c) jméno 

 

d) titul za jménem e) datum narození f) rodné číslo1 

 

a) titul před jménem b) příjmení c) jméno 

 

d) titul za jménem e) datum narození f) rodné číslo1 

 

         
 
 
 
 

1) u cizích státních příslušníků se neuvádí 
         2) právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku uvedou svůj název,  fyzické osoby nezapisované do obchodního rejstříku uvedou své jméno a příjmení  

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
 
Na Františku 32 

110 15  PRAHA 1 

Došlo dne 

Vyřizuje 

 
Prošlo podatelnou: 

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 387/2012 Sb. 
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Identifikační číslo držitele autorizace (dle bodu 01, příp. 02, 03) 

 

 Ozna mov án í  z měn  s t ra n a 2  

13 Adresa pro doručování písemností do vlastních rukou 

a) titul před jménem b) příjmení 

 

c) jméno  d) titul za jménem 

 

e) obchodní firma 

 

f) ulice (nebo část obce) g) č. popisné h) č. orientační 

 

i) obec j) PSČ k) okres 

 

l) vyšší územně správní celek m) stát 
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Identifikační číslo držitele autorizace (dle bodu 01, příp. 02, 03) 

 

 Ozna mov án í  z měn  s t ra n a 3  

Část B – údaje o výrobně elektřiny 

 
VYPLŇTE POUZE ÚDAJE, KTERÉ SE LIŠÍ OD ÚDAJŮ V ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ AUTORIZACE 

 

14 Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny (předpokládané termíny) 

a) termín vydání stanoviska EIA b) termín vydání rozhodnutí o umístění stavby c) termín vydání integrovaného povolení IPPC 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     . 

d) termín vydání stavebního povolení e) termín zahájení výstavby  

měsíc rok  měsíc rok   

 .     .           

f) termín připojení k přenosové soustavě/distribuční soustavě elektřiny1 (nehodící se škrtněte)   

měsíc rok    

 .           

g) termín připojení k přepravní soustavě/distribuční soustavě plynu2 (nehodící se škrtněte)  

měsíc rok    

 .     

h) termín zahájení zkušebního provozu3 i) termín vydání kolaudačního souhlasu j) termín uvedení do provozu 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     .     
  

15 Základní údaje o výrobně elektřiny: 4 

a) druh výrobny 

 

b) základní popis a charakter provozu výrobny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) předpokládaný instalovaný výkon d) předpokládaná výroba elektřiny 

 MWe  MWh / rok 

e) předpokládaná vlastní spotřeba elektřiny f) předpokládaná dodávka elektřiny do příslušné části ES 

 MWh / rok   MWh / rok 

g) předpokládaná dodávka tepelné energie odběratelům h) předpokládaná hrubá energetická účinnost 

 GJ / rok % 

16 Údaje o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie5 

a) hlavní palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  

b) vedlejší palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  

c) vedlejší palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  

d) vedlejší palivo 
primární zdroj energie  množství paliva                       jednotka 

   / rok  
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Identifikační číslo držitele autorizace (dle bodu 01, příp. 02, 03) 

 

 Ozna mov án í  z měn  s t ra n a 4  

 
1) Termín připojení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě se uvádí na základě smlouvy o připojení popř. smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. 
2) Jen v případě, je-li výrobna elektrické energie připojena do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy plynu. Termín připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se uvádí na 
základě návrhu smlouvy nebo smlouvy o připojení. 
3) Pokud bude proveden podle § 124 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   
4) Je-li předmětem autorizace výstavba jaderné elektrárny a držitel autorizace u údajů dle písm. c) až g) mění maximální předpokládanou hodnotou nebo u údaje dle písm. h) minimální 
předpokládanou hodnotu, uvede u nové hodnoty daného údaje, že se jedná o maximální, popř. minimální hodnotu. Oznamuje-li držitel autorizace na výstavbu jaderné elektrárny konkrétní 
hodnotu údajů dle § 30c odst. 4 energetického zákona, uvede pouze danou konkrétní hodnotu. 
5) Je-li předmětem autorizace výstavba jaderné elektrárny a držitel autorizace u údajů ohledně množství paliva mění maximální předpokládanou hodnotu, uvede u nové hodnoty daného údaje, 
že se jedná o maximální hodnotu. Oznamuje-li držitel autorizace na výstavbu jaderné elektrárny konkrétní hodnotu údajů o množství paliva dle § 30c odst. 4 energetického zákona, uvede 
pouze danou konkrétní hodnotu. 
 

17 Regulační schopnosti výrobny elektřiny 

a) výrobna má schopnost poskytovat podpůrné služby1 (nehodící se škrtněte)  

ANO/NE            pokud ANO jaké:  

b) možnosti regulace výkonu pro dispečerské řízení   

 

18 Umístění výrobny elektřiny 

a) pozemky dotčené záměrem výstavby 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku výměra 

 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku výměra 

 

obec katastrální území parcelní č. druh pozemku výměra 

 

Jedná-li se o více pozemků, držitel autorizace připojuje údaje obsažené v 18 a) v samostatné příloze. Namísto specifikace jednotlivých 
pozemků v bodě 18 a) může držitel autorizace umístění výrobny elektřiny specifikovat zákresem do katastrální mapy, který bude tvořit 
samostatnou přílohu tohoto oznámení. 

 

b) okres c) vyšší územně správní celek 

 

 

19 Místo připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě (napěťová hladina, rozvodna), případně k plynárenské soustavě (tlaková 
úroveň): 

 

 

 

 

20 Hlavní související stavby2 (pokud existují) 

a) typ a předpokládané termíny stavby 

typ stavby   

  

termín vydání rozhodnutí o umístění stavby termín vydání stavebního povolení termín zahájení výstavby 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     . 

termín vydání kolaudačního souhlasu 

měsíc rok   

 .    

b) typ a předpokládané termíny stavby 

typ stavby   

  

termín vydání rozhodnutí o umístění stavby termín vydání stavebního povolení termín zahájení výstavby 

měsíc rok  měsíc rok  měsíc rok 

 .     .     . 

termín vydání kolaudačního souhlasu  

měsíc rok   

 .     

Pokud je hlavních souvisejících staveb více, držitel autorizace připojuje údaje obsažené v bodě 20 pro každou stavbu v samostatné příloze. 
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Identifikační číslo držitele autorizace (dle bodu 01, příp. 02, 03) 

 

 Ozna mov án í  z měn  s t ra n a 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Podpůrné služby ve smyslu definice v Pravidlech provozování přenosové soustavy 
2) Zejména hlavní stavby související s připojením výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo plynárenské soustavě, hlavní vodohospodářské stavby nebo hlavní liniové dopravní stavby. 

 
Nedílnou součástí tohoto oznámení je:  
 
 
 
 
 
DOLOŽTE POUZE PODKLADY, KTERÉ SE LIŠÍ OD PODKLADŮ V  ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ AUTORIZACE 

 
1) Výpis z obchodního rejstříku nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby ne starší tří měsíců 

v případě, že držitel autorizace je právnická osoba. V případě, že držitelem autorizace je fyzická osoba, která je zastoupena jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou, je přílohou tohoto oznámení i úředně ověřená plná moc udělená držitelem autorizace zástupci. 

2) Účetní závěrka držitele autorizace ověřená auditorem k 31. 12. předchozího roku, včetně všech jejích příloh v úplném rozsahu a výroční 
zpráva držitele autorizace nebo konsolidující účetní jednotky, s níž tvoří držitel autorizace konsolidační celek (vydává-li držitel autorizace 
nebo příslušná konsolidující účetní jednotka výroční zprávu), to vše za předpokladu, že držitel autorizace vykonával v předchozím období 
podnikatelskou činnost), a případné další dokumenty dokládající předpoklady držitele autorizace k zajištění financování výstavby 
předpokládané výrobny elektřiny z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím cizích zdrojů financování.  

3) Vyjádření provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy o zajištění systémových služeb a o vlivu 
výrobny na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy (smlouva o připojení nebo smlouva o smlouvě budoucí o připojení výrobny 
elektřiny k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě elektřiny), a případně provozovatele přepravní a distribuční plynárenské soustavy. 

4) Vyjádření operátora trhu o vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu.  
5) Situační výkres širších vztahů stavby.  
6) Vyjádření úřadu územního plánování o souladu záměru na výstavbu výrobny elektřiny s územně plánovací dokumentací.  
7) Zákres umístění výrobny elektřiny do katastrální mapy (není-li umístění výrobny elektřiny držitelem autorizace specifikováno vyplněním 

údajů o jednotlivých pozemcích v části 18 tohoto oznámení nebo v samostatné příloze obsahující specifikaci jednotlivých pozemků). 
 
Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B tohoto oznámení, jakož i všechny přílohy k tomuto oznámení jsou správné a pravdivé.  

Držitel autorizace nebo osoba oprávněná jednat za držitele autorizace 

Titul před jménem Příjmení 

 

Jméno  Titul za jménem 

 

Datum 

 Otisk razítka držitele autorizace Ověřený podpis držitele autorizace  

Část C – úřední záznamy MPO (držitel autorizace nevyplňuje) 
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