M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu
k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
v platném znění
Energetický regulační úřad, na základě dosavadních zkušeností s vyřizováním žádostí o udělení
licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), po nabytí účinnosti
poslední větší změny tohoto zákona, provedené zákonem č. 670/2004 Sb., (mimo dalších
pozdějších drobných úprav, které se netýkají agendy licencí) a nyní také vyhlášky č.
426/2005 Sb., ve znění novely č. 363/2007 Sb., informuje touto cestou žadatele o licence podle
energetického zákona o postupu a dokladech při podávání žádostí o udělení licencí, jejich změn
nebo zrušení.
Tato informace má především sloužit žadatelům o licence pro to, aby jejich žádost byla formálně
i věcně úplná a bezvadná, aby tedy mohla být včas, v zákonných lhůtách podle správního řádu,
kladně vyřízena udělením licence. Formálně vadné a příslušnými dokumenty nedoložené žádosti
o udělení licence poškozují ve svých důsledcích především žadatele o licence samotné, protože
komplikují a oddalují vlastní věcné vyřízení žádosti Energetickým regulačním úřadem. Věříme,
že žadatelé o licence přijmou tuto informaci jako nikoliv administrativní ztěžování vyřízení
licence ze strany Energetického regulačního úřadu, ale výlučně jako pomoc žadatelům.
Pro snazší orientaci je informace uspořádána formou vymezení určitých problémových okruhů
systémem dotaz žadatele - odpověď Energetického regulačního úřadu.

I.
Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence
Podávání žádostí o udělení licence má určitá společné zásady a pravidla, která se týkají všech
žadatelů o licence, ať už jsou fyzickou nebo právnickou osobou, bez zřetele na druh právnické
osoby a bez ohledu na to, pro jakou skupinu podnikání (pro jaké energetické odvětví) je licence
požadována.
1. Jaké právní předpisy se vztahují k žádostem o licence?
Vlastní právní úprava žádostí o licence a rozhodování o nich je obsažena v zákoně
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, v ustanoveních
§ 3 až 10 a v § 96 a ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 426/2005 Sb.,
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění novely
č. 363/2007 Sb.

Pro proces vyřizování žádostí o licence a rozhodování o nich platí zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád.
Agenda vyřizování žádostí o licence má významné vazby zejména na obchodní zákoník a na
živnostenský zákon, jako na základní právní předpisy upravující podnikání jako takové
a vymezující podnikatele. Pokud jde o majetkoprávní vztahy, existují zde vazby především na
občanský zákoník, upravující vlastnictví, spoluvlastnictví a nájem, a dále pak na katastrální
zákon, pokud jde o věcně-právní vztahy k nemovitostem, dále zákon o majetku České republiky
č. 219/2000 Sb., v neposlední řadě i zákon o konkursu a vyrovnání (č. 328/1992 Sb., v platném
znění).
2. Formuláře žádostí o udělení licencí
Žádosti o licence musejí být podávány na k tomu určených formulářích. Ty jsou v listinné formě
k dispozici v sídle Energetického regulačního úřadu v Jihlavě, Masarykovo náměstí 5, a na
dislokovaném pracovišti v Praze 7, Partyzánská 1/7. Jsou též k dispozici (pro vyplnění i tisk,
případně pro stažení) na internetových stránkách ERÚ na adrese: www.eru.cz v oddíle Licence.
3. Řádná identifikace žadatele o licence
Žadatel o udělení licence musí být jako nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikován.
Způsob identifikace je přitom rozdílný podle toho, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu.
Identifikace žadatele o licenci - fyzické osoby
Žadatel o licenci - fyzická osoba musí být identifikována rodným číslem a trvalým pobytem
podle občanského průkazu, u cizích státních příslušníků datem narození, bydlištěm a případně
místem pobytu v ČR, u žadatelů o licence, kteří již jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním
rejstříku je nutné uvést i obchodní firmu, nebo jméno, příjmení a případný dodatek podle zápisu v
obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku a též identifikační číslo (IČ) včetně dokladu
o jeho přidělení. Přidělení identifikačního čísla lze pro fyzické osoby doložit i kopií
živnostenského listu, nevyplývá-li povinnost doložení výpisu ze živnostenského rejstříku
z požadavků na prokázání finanční způsobilosti – viz níže. Doklad o daňové registraci nebo
o registraci k plátcovství DPH není nutné předkládat. U podnikatelů podle živnostenského zákona
je nutné předložit aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
Identifikace žadatele o licenci - právnické osoby
Ponejvíce žadatelů o licence z kategorie právnických osob pochází od právnických osob,
založených podle obchodního zákoníku, tj. jde o akciové společnosti, společnosti s ručením
omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a družstva. Tyto subjekty
předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku (v zásadě ne starší než šest měsíců) – pokud
právnická osoba ještě není zapsána v obchodním rejstříku, postačuje k tomuto účelu ověřená
kopie zakládací listiny s potvrzením o podání k obchodnímu soudu s tím, že žadatel do 180 dnů
doloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Z výpisu z obchodního rejstříku pak
vyplývá zejména obchodní firma, IČ, sídlo a údaje o statutárních orgánech nebo jeho členech,
jako údaje významné pro řízení o udělení licence.

Je-li skutečný právní stav skutečností, zapisovaných v obchodním rejstříku, jiný než stav
vyplývající z výpisu z obchodního rejstříku, musí doložit žadatel o licenci další listiny (např.
zápis z valné hromady, změnu společenské smlouvy, změnu stanov společnosti nebo družstva,
změnu zřizovací listiny apod.), ze kterých tyto změněné skutečnosti vyplývají a zda již byl k
rejstříkovému soudu podán návrh na změnu zápisu o společnosti v obchodním rejstříku (kopie
podaného návrhu).
Žádost o licenci může podat i společnost (družstvo) již založená, avšak ještě nezapsaná
v obchodním rejstříku. V takovém případě však musí doložit namísto výpisu z obchodního
rejstříku zřizovatelské dokumenty (společenská smlouva /zápis/ o založení s.r.o., zakladatelská
smlouva o založení a.s. a její stanovy, zakladatelská listina u tzv. jednočlenných společností)
v originále nebo v úředně ověřené fotokopii. V těchto případech může být licence udělena
i založené společnosti bez přiděleného IČ.
Žadatelem o licenci může být i jiný právní subjekt (sdružení osob podle zákona o sdružování
občanů, státní podnik, obec, příspěvkové organice, sdružení právnických osob podle občanského
zákoníku, organizační jednotka státu nebo státní organizace vzniklé podle zákona č. 219/2000
Sb., obecně prospěšná společnost apod.). I u těchto subjektů je nutné předkládat doklad o jejich
právní existenci výpisem z rejstříku, kde jsou registrovány nebo zakladatelskými dokumenty.
U společností v konkurzu žadatel doloží také usnesení o prohlášení konkurzu.
4. Podepisování žádostí o licence, osoby oprávněné k jednání s ERÚ ve věci udělení licence
Žádosti o udělení licence musejí být vlastnoručně podepsány samotným žadatelem – fyzickou
osobou nebo za právnickou osobu těmi, kteří mají takové právo, např. podle výpisu z obchodního
rejstříku podepisovat za společnost. Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen, v případě
pochybností o pravosti podpisu si však může ERÚ vyžádat úřední ověření pravosti podpisu.
V případě, že by žádost o udělení licence byla podepsána někým jiným, než samotným žadatelem
- fyzickou osobou nebo statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem oprávněným
k tomu podle § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (viz § 30 správního řádu),
musí být doložena plná moc nebo písemné pověření pro jinou osobu k vyřízení žádosti o udělení
licence s Energetickým regulačním úřadem. ERÚ bude obvykle požadovat, aby šlo o tzv.
speciální pověření nebo speciální plnou moc pro veškerá jednání s ERÚ ve věci udělení licence
a aby podpis zmocňující osoby (osob) byl úředně ověřen.
5. Všeobecné předpoklady pro udělení licence
Za všeobecné předpoklady pro udělení licence je nutno považovat dosažení věku 21 let a plnou
způsobilost k právním úkonům. Tyto předpoklady se týkající žadatelů o licence fyzických osob,
osob ustanovených do funkce odpovědného zástupce a všech statutárních orgánů nebo členů
statutárního orgánu žadatelů o licence - právnických osob.
6. Bezúhonnost žadatele o licenci
Podmínku bezúhonnosti ve smyslu energetického zákona nesplňuje:

a) ten, kdo byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku
nebo delšímu, a to za jakýkoliv úmyslný trestný čin,
b) ten, kdo byl odsouzen k jakémukoliv trestu odnětí svobody, a to za úmyslný trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, nebo
c) ten, kdo byl odsouzen k jakémukoliv trestu odnětí svobody, a to i za neúmyslný trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by
nebyl odsouzen.
Požadavek na bezúhonnost je vztažen na:
- fyzickou osobu - žadatele o licenci,
- statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu žadatele o licenci – právnické osoby,
- odpovědného zástupce žadatele o licenci (viz dále bod 8 o odpovědném zástupci).
S účinností od 1. července 2008 již nemusí dokladovat bezúhonnost tzv. výpisem z rejstříku
trestů žadatel o udělení (změnu) licence. Tento doklad si ERÚ jako určený orgán veřejné moci
podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve
znění pozdějších předpisů) zajistí v rámci úřední činnosti. Tato možnost se vztahuje pouze na
výpisy z Rejstříku trestů ČR.
7. Odborná způsobilost (odpovědný zástupce)
Podnikatelé v energetických odvětvích musejí splňovat též předpoklad odborné způsobilosti.
Tento předpoklad musí splňovat sám žadatel o licenci - fyzická osoba. Pokud jej nesplňuje, musí
ustanovit odpovědného zástupce. Žadatel o licenci - právnická osoba musí vždy ustanovit
odpovědného zástupce. Odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce se neprokazuje
pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu 20 kWe.
Odborná způsobilost může být splněna tímto vzděláním a praxí:


úplným středním odborným vzděláním s maturitou a nejméně šestiletou praxí v oboru,


ukončeným vysokoškolským vzděláním technického směru a nejméně tříletou praxí v
oboru,

u výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně
a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie
s instalovaným výkonem do 1 MW včetně vyučení v oboru a nejméně tříletou praxí v oboru nebo
osvědčením o rekvalifikaci k provozování malých vodních elektráren nebo obdobným
osvědčením, vydaným v jiném státě. Tuto rekvalifikaci a osvědčení lze získat u Svazu
podnikatelů pro využití energetických zdrojů,

u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (viz § 31 energetického zákona) do
instalovaného výkonu výrobny 20 kWe se odborná způsobilost neprokazuje,


pro obchod s elektřinou nebo plynem se vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání a 3
roky praxe nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a 6 roků praxe.
Odborná způsobilost musí být doložena úředně ověřenou kopií diplomu či vysvědčení příslušné
školy a dokladem o odborné praxi vystavené zaměstnavatelem ve smyslu § 60 zákoníku práce
nebo pracovním posudkem, v případě vlastního podnikání výpisem z živnostenského rejstříku,
případně jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.
8. Odpovědný zástupce
Odpovědný zástupce je energetickým zákonem považován za osobu, která odpovídá za výkon
licencované činnosti nejen např. z technických hledisek, ale i jinak v rozsahu povinností držitele
licence podle § 11 energetického zákona. Lze předpokládat, že v kontaktech s držitelem licence
bude ERÚ i např. Státní energetická inspekce vyžadovat, aby příslušná vysvětlení a jinou
součinnost garantoval za držitele licence právě jeho odpovědný zástupce. Proto nelze brát funkci
odpovědného zástupce na lehkou váhu ani od držitele licence ani od samotného odpovědného
zástupce.
Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné předpoklady (viz bod 5), bezúhonnost (viz bod 6)
a odbornou způsobilost (viz bod 7).
Ustanovení odpovědného zástupce ERÚ schvaluje. Žádost se podává na formuláři typu B,
připojuje se formulář povinného prohlášení odpovědné zástupce. Žádost musí být podepsána
oprávněnou osobou, prohlášení odpovědného zástupce musí být opatřeno jeho úředně ověřeným
podpisem.
Konfliktu zájmů na straně odpovědného zástupce je zamezeno požadavkem, aby určitá osoba
nefungovala jako odpovědný zástupce pro více než jednoho držitele licence a aby odpovědný
zástupce nebyl členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu držitele licence.
Ukončí-li odpovědný zástupce svou činnost, nebo přestane-li odpovědný zástupce splňovat
podmínky pro výkon této funkce, je držitel licence povinen navrhnout nového odpovědného
zástupce do 15-ti dnů. Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon
licencované činnosti držitel licence.
9. Doba zahájení licencované činnosti, předpokládaná doba podnikání
Do žádosti o udělení licence musí žadatel uvést předpokládanou dobu podnikání, požadovanou
dobu, na kterou má být licence udělena a navrhovaný termín zahájení licencované činnosti.
Termín zahájení licencované činnosti nemůže předcházet dni nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení licence, ani dni vzniku oprávnění. Žadatel o licenci by měl postupovat uvážlivě ve
vyplňování údaje o zahájení licencované činnosti i v případě, že zvolí datum pozdější, protože
nezahájení výkonu licencované činnosti od stanoveného termínu může být důvodem pro zrušení
licence ze strany ERÚ.

Licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou udělována s platnosti nejdéle na dobu 25
let (ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence), nejdéle však na dobu, na kterou je
doloženo vlastnictví nebo užívací právo k energetickému zařízení pro výkon licencované
činnosti, licence pro obchod s elektřinou a pro obchod s plynem jsou udělovány na dobu 5 let.
10. Vznik oprávnění k licencované činnosti
Oprávnění k výkonu licencované činnosti vznikne nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí
o udělení licence. Vznik oprávnění může být stanoven i na den pozdější, zejména z důvodů
pozdější účinnosti smluv o převodu vlastnických práv k energetickému zařízení nebo
v souvislosti s termínem zániku licence předcházejícího provozovatele téhož energetického
zařízení.
11. Právní moc rozhodnutí o udělení licence
Je v zájmu držitele o licenci, aby si opatřil rozhodnutí o udělení licence doložkou právní moci;
ERÚ jí vyznačí na žádost držitele licence po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.
Rozhodnutí o udělení licence nabývá právní moci marným uplynutím 15ti denní lhůty pro podání
rozkladu proti rozhodnutí o udělení licence anebo i dříve, jestliže se držitel licence písemně vzdá
práva rozkladu, což např. potvrdí na jednom vyhotovení rozhodnutí o udělení licence, které
zůstává ve správním spise u ERÚ. V tomto případě je z časového hlediska vhodné, aby si žadatel
osobně (zástupce s plnou mocí) a po předchozí dohodě s příslušným úředníkem ERÚ vyzvedl
rozhodnutí o udělení licenci přímo do úřadu, kde potvrdí převzetí rozhodnutí a vzdá se práva
rozkladu, poté mu bude mu vyznačena právní moc na rozhodnutí o udělení licence. Samozřejmě
lze výše uvedené úkony provést v rámci poštovního styku, ovšem je nutné počítat s nezbytnou
administrativní lhůtou.
Lze předkládat, že např. rejstříkové soudy i finanční úřady budou vyžadovat, aby rozhodnutí
ERÚ o udělení licence bylo opatřeno doložkou o právní moci.
12. Oprava administrativních nepřesností v rozhodnutí o udělení licence
Faktor lidského omylu může způsobit, že rozhodnutí o udělení licence nemusí být v určitých
údajích zcela přesné, protože došlo k nějakému administrativnímu omylu při vyhotovování
rozhodnutí. V takovém případě je vhodné obrátit se na příslušného vyřizujícího úředníka ERÚ a
dohodnout s ním změnu vadného rozhodnutí na rozhodnutí formálně bezvadné. Doporučujeme
všem držitelům licence, aby si po jejím obdržení zkontrolovali formální správnost licence.

II.
Majetkoprávní, technické a finanční předpoklady pro udělení licence
Každý žadatel o udělení licence musí splňovat majetkoprávní, technické a finanční
předpoklady pro udělení licence. Rozsah požadavků je však různý podle toho, pro jaký
energetický obor (skupinu podnikání) je požadována licence.

1. Majetkový vztah k zařízení, které bude využíváno pro výkon licencované činnosti
Podle zkušeností ERÚ je tvrzení a doložení majetkového vztahu k zařízení, které bude využíváno
pro výkon licencované činnosti, základní podmínkou stability podnikání v jakémkoli
energetickém oboru.
Majetkový vztah musí být doložen na úrovni vlastnictví nebo užívacího práva. Těmto
právním vztahům odpovídá také leasing, který představuje obvyklou právní formu pořizování
zejména technických prostředků a technologických celků, uplatňovaných v energetických
odvětvích.
U věcí ve spoluvlastnictví ERÚ požaduje, aby se výslovně kladně vyjádřila k použití určitého
majetku pro podnikání jedním ze spoluvlastníků tzv. prostá majorita spoluvlastníků (tj. nejméně
51% spoluvlastnických podílů). Spoluvlastníci mají též možnost založit společnou právnickou
osobu např. podle obchodního zákoníku (např. s.r.o.) a jejím prostřednictvím pak podnikat.
Sdružení fyzických osob, utvořené podle občanského zákoníku, právním subjektem není a licence
mu nemůže být udělena, právní subjektivita se naopak přiznává sdružení občanů ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Majetkový vztah musí být doložen tzv. nabývacím titulem, což může být kupní smlouva,
darovací smlouva, smlouva o prodeji podniku nebo jeho části, smlouva leasingová, prohlášení
o vkladu do společnosti spolu s příslušnou společenskou smlouvou (zakládací listinou) a jejím
dodatkem, soupis privatizovaného majetku, vkládaného do společnosti spolu s rozhodnutím
o založení společnosti. Je vhodné, aby žadatel o licenci konzultoval s ERÚ složitější případy
zejména tzv. široce vnitřně strukturovaného majetku, jakým dokladem doloží vlastnictví, nájem
či jiný vztah. Zařazení majetku do podnikání pro účely účetnictví ještě neosvědčuje regulérní
majetkový vztah k tomuto zařízení.
U nemovitého majetku, o němž je vedena evidence v katastru nemovitostí, je základním
dokladem o vlastnictví výpis z katastru nemovitostí. U staveb, které stojí na cizím pozemku,
nezkoumá ERÚ právní vztah s vlastníkem pozemku pod stavbou, pro žadatele o licenci je
ovšem v jeho vlastním zájmu nezbytné tento vztah ošetřit v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.
Ve skupinách podnikání obchod s elektřinou a obchod s plynem se majetkový vztah nedokládá,
protože jde o obchodní činnost, ke které není nutné mít majetkovou základnu ve formě hmotného
majetku.
(1) Vlastnické právo k energetickému zařízení žadatele se prokazuje zpravidla:
- výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí podle
zvláštního zákona, odpovídající stavu zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu
Úřadu,
- smlouvou, na základě které dochází k převodu nemovitosti, pokud vlastnické právo
k nemovitosti není předmětem zápisu do katastru nemovitostí,

- smlouvou, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k movitému energetickému
zařízení,
- smlouvou, ze které je zřejmé, že žadatel je vlastníkem daného movitého energetického zařízení,
- originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, pokud žadatel nabyl
vlastnické právo k energetickému zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu
nebo je jeho vlastnické právo takovým rozhodnutím potvrzeno,
- potvrzením o nabytí vlastnictví, bylo-li energetické zařízení předmětem veřejné dražby.
(2) Užívací právo k energetickému zařízení žadatele se prokazuje zpravidla
• výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost z práva odpovídajícího
věcnému břemeni zapisovaného do katastru nemovitostí podle zvláštního právního předpisu,
odpovídající stavu zápisů v katastru nemovitostí ke dni předložení výpisu Úřadu,
• nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce nebo jinou smlouvou, na základě které žadateli vzniká
právo užívat dané energetické zařízení,
• originálem nebo ověřenou kopií rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, pokud žadateli
vzniklo právo užívat energetické zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu
nebo je jeho právo takovým rozhodnutím potvrzeno,
• ověřenou kopií zřizovací listiny, dokládá-li žadatel jako příspěvková organizace územního
samosprávného celku předání energetického zařízení v majetku zřizovatele do její správy.
(3) Nelze-li doložit existující titul podle předchozích odstavců v písemné podobě, dokládá žadatel
existenci titulu souhlasným prohlášením smluvních stran s uvedením všech náležitostí takového
titulu.
(4) Nelze-li nabytí vlastnického práva k energetickému zařízení nebo práva užívat energetické
zařízení prokázat způsoby uvedenými v odstavci 1 až 2, protože takové nabývací tituly nelze
doložit, došlo k nabytí ze zákona nebo je již nelze dohledat, lze nabytí vlastnického práva k
energetickému zařízení nebo práva užívat takové zařízení doložit i jiným, dostatečně průkazným
způsobem.
(5) Není-li žadatel o licenci vlastníkem energetického zařízení, dokládá na výzvu Úřadu
i vlastnické právo vlastníka způsoby uvedenými v předchozích odstavcích.
(6) Souhlas vlastníka:
Ke smluvním užívacím vztahům se dokládá souhlas vlastníka s použitím energetického zařízení
k účelům vymezeným tímto zákonem (konkrétní licencované činnosti) nejméně na dobu, na
kterou má být licence udělena.
2. Technické a finanční předpoklady

Finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti,
na kterou je vyžadována licence, a schopnost zabezpečit současné i budoucí závazky nejméně na
období 5 let.
Finanční předpoklady se neprokazují u sk. 11 – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů pokud
bude instalovaný elektrický výkon zařízení nižší než 200 kWe a u sk. 31 – výroba tepelné energie
z obnovitelných zdrojů nebo instalovaný tepelný výkon nižší než 1 MWt. U výroby elektřiny a
tepelné energie pro celkový výkon do 1 MW včetně, stejně tak pro rozvodné zařízení tepelné
energie o totožné přenosové kapacitě, lze bezdlužnost na daních a poplatcích, clech a pojistném
na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti doložit prohlášením.
Finanční předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurs
vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl
insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
Tato skutečnost se prokazuje: výpisem z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského
rejstříku (není-li zapsán v obchodním rejstříku), ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti
o udělení licence. Pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených rejstříků nebo
nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění podmínky prohlášením.
Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech
a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.
Splnění výše uvedených podmínek se prokazuje potvrzením:
a) finančního úřadu (nedoplatky na daních)
b) ředitelství cel (nedoplatky na clech)
c) okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)
a prohlášením (nedoplatky na poplatcích a pokutách, nedoplatky na všeobecné zdravotní
pojištění).
Za nedoplatek se v souladu s příslušnými právními předpisy považuje předepsané penále.
Existence nedoplatku není dotčena uzavřením splátkového kalendáře.
Žadatel o udělení licence na výrobu elektřiny do celkového instalovaného výkonu do 1 MWe
včetně, na výrobu tepelné energie do celkového instalovaného výkonu nižší než 1 MWt včetně
a žadatel o udělení licence na rozvod tepelné energie o celkové kapacitě nižší než 1 MWt včetně,
dokládá finanční předpoklady neexistence nedoplatků na daních, clech a poplatcích, pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti prohlášením.
Dále se finanční předpoklady se prokazují na základě doložení

a) obchodního majetku, - § 6 obchodního zákoníku
b) čistého obchodního majetku, - § 6 obchodního zákoníku
c) objemu dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů.
Objem dostupných finančních prostředků se prokazuje zpravidla
- měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za období
posledního jednoho běžného roku, nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost
po dobu alespoň jednoho roku, nebo - vyjádřením banky, u níž má žadatel veden běžný účet,
o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za období posledního
jednoho běžného roku, nebo za kratší dobu, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost
nejméně po dobu alespoň jednoho roku, nebo - smlouvou o úvěru, pokud žadatel nemá
dostatečné vlastní zdroje, - a splátkovým kalendářem všech dosavadních úvěrů.
d) poslední účetní závěrky ověřené auditorem v případě, že mají povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období
vykonával podnikatelskou činnost,
e) podnikatelského plánu na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích.
Podnikatelský plán obsahuje zpravidla následující údaje osvědčující
a) charakteristiku žadatele,
b) dlouhodobou schopnost financování podnikatelského záměru,
c) předpokládané náklady a výnosy,
d) majetkoprávní vztahy k zařízením sloužícím k výkonu licencované činnosti,
e) základní technické a materiální podmínky pro požadovanou činnost, zejména výkony
zařízení, spotřebu surovin, dodávku produktů,
f) finanční bilance žadatele (viz formulář),
g) pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů - příloha s údaji o ekonomických a technických
údajích provozovny (viz formulář).
Jednotlivé náležitosti podnikatelského plánu se dokládají:
a) charakteristikou žadatele seznamem a popisem všech oborů působnosti žadatele a údaji
o rozvoji podniku žadatele,
b) dlouhodobou schopnost financování zamýšlené licencované činnosti a předpokládané
náklady a výnosy z licencované činnosti finanční bilancí žadatele; obsah finanční bilance
žadatele je uveden v příloze č. 12 vyhlášky,
c) základními technickými a materiálními podmínkami pro zamýšlenou licencovanou činnost
(1) výhledem výstavby a rekonstrukce zdrojů a rozvodů a údaje o vybavenosti
technikou,
(2) údaji o dodavatelích energií,

(3) údaji o výrobě, nákupu a dodávkách energií.
Technické předpoklady se prokazují:
a) u nových energetických zařízení kolaudačním rozhodnutím, oznámením záměru započít
s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad
užívání stavby nezakázal, nebo kolaudačním souhlasem5), a dále dokladem prokazujícím
splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených zvláštním
právním předpisem6),
b) u dokončených energetických zařízení, u kterých se provádí změna v rozsahu podle
stavebního zákona5), kolaudačním rozhodnutím, oznámením záměru započít s užíváním
stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby
nezakázal, nebo kolaudačním souhlasem, a dále dokladem prokazujícím splnění požadavků
k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených zvláštním právním předpisem6),
c) u předčasného užívání energetických zařízení před jejich dokončením povolením
k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením a dále dokladem
prokazujícím splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených
zvláštním právním předpisem6),
d) u energetických zařízení ve zkušebním provozu souhlasem stavebního úřadu se zahájením
zkušebního provozu před vydáním kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutím o prozatímním
užívání stavby ke zkušebnímu provozu nebo rozhodnutím stavebního úřadu, že kolaudační
souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu, a dále dokladem prokazujícím
splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených zvláštním
právním předpisem6); po provedení zkušebního provozu dokládá žadatel kolaudační
souhlas,
e) povolením k nakládání s vodami podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) je-li povolení k nakládání s
vodami podmínkou provozování energetického zařízení,
f) u již používaných stávajících energetických zařízení kolaudačním rozhodnutím nebo
oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením
žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, nebo kolaudačním souhlasem, a dále
dokladem prokazujícím splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi)
stanovených zvláštním právním předpisem6); kolaudační rozhodnutí lze nahradit znaleckým
posudkem ne starším než 6 měsíců nebo protokolem o výsledku kontroly inspektorátu práce
ne starším než 6 měsíců, ze kterých vyplývá, že žadatel dodržuje povinnosti vyplývající
z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou
ohrožení života a zdraví, popřípadě právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených
technických zařízení,“.
______________________
5

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
) § 6c odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
pozdějších předpisů.“.

6

g) u licencované činností rozvodu tepelné energie smluvním zajištěním dodávek vstupního
média do rozvodného zařízení.

U licencovaných činností přenosu elektřiny a přepravy plynu
- údaji pro propojení přenosové nebo přepravní soustavy s přenosovými nebo přepravními
soustavami provozovaných ve státech sousedícími s Českou republikou,
- údaji o připojení přenosové nebo přepravní soustavy k výrobnách elektřiny nebo plynu,
distribučním soustavám nebo podzemním zásobníkům plynu;
- těmito údaji o přenosové nebo přepravní soustavě jsou technické údaje specifikující počátky
a konce přenosového a přepravního zařízení, délky těchto vedení a potrubí a zákres do katastrální
mapy; údaji o připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní soustavy, zejména název obce
a případně její části a název a číselný kód katastrálního území, v nichž se nacházejí místa
připojení nebo propojení přenosové nebo přepravní soustavy.
Technické a finanční předpoklady, jejich rozsah a způsob dokladování, jsou různé podle
jednotlivých skupin podnikání. Proto v zájmu přehlednosti informace uvádíme doklady, které
bude ERÚ vyžadovat pro jednotlivé obory.

III.
Změny rozhodnutí o udělení licence
Oznámení změn – formulář C
Držitel licence je podle § 9 energetického zákona povinen neprodleně oznámit změny



podmínek (§ 5 energetického zákona)
údajů a dokladů (§ 7 energetického zákona)

předložit o nich doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence
V případě změny v osobě odpovědného zástupce nebo změny energetického zařízení včetně
zrušení provozovny nebo vymezeného území, se přikládají příslušné formuláře, týkající se
odpovědného zástupce, nebo formuláře k provozovnám a územím.
Dochází-li o vyjmutí provozovny nebo vymezeného území z licence anebo se snižuje rozsah
podnikání tak, že snížení bude mít dopad na dosavadní odběratele, je nutné postupovat jako při
zrušení licence.

IV.
Zrušení licence
Žádost o zrušení – formulář D
Držitel licence je podle § 10 energetického zákona povinen předložit

 návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků trhu
 doklady o tom, že se zamýšleným ukončením činnosti seznámil všechny dotčené
účastníky trhu, se kterými má uzavřené smlouvy podle energetického zákona (oznámení
s doručenkami nebo podpisy účastníků trhu, inzerát, dohody o ukončení dodávek apod.)
Požádá-li držitel licence na činnosti přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny
a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie o zrušení licence, je
povinen pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejvýše však po
dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti.
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že není schopen plnit své závazky vyplývající z udělené licence
pro překážky, jež nastaly nezávisle na jeho vůli a které není s to vlastními silami
překonat.V těchto případech ERÚ v případě naléhavé potřeby zajištění těchto činností a ve
veřejném zájmu ukládá poskytnout energetická zařízení pro převzetí povinnosti nad rámec
licence jinému držiteli licence na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pokud držitel licence
není vlastníkem energetického zařízení, vztahuje se tato povinnost na vlastníka energetického
zařízení, a to na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Zároveň musí umožnit určenému
držiteli licence přístup k tomuto zařízení tak, aby se dalo využívat k plnému rozsahu.
Fyzická či právnická osoba, které licence zanikla, je povinna do 7 dnů ode dne převzetí oznámení
o zániku licence vrátit originál rozhodnutí o udělení licence Energetickému regulačnímu úřadu.

Doklady výrobců z obnovitelných zdrojů s výkonem do
200 kW: sk. 11
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského
rejstříku nebo doklad statistického úřadu)
 seznam provozoven + počet zdrojů
 údaje o rozsahu podnikání
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, katastrální snímek s vyznačením umístění
výrobny, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě spoluvlastnictví - originál nebo
ověřená kopie
 v případě užívacího práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) souhlas 51 % majitelů a na
výzvu i doklad o vlastnictví zařízení, budovy, prokázání vlastnictví a souhlas vlastníka
energetického zařízení s jeho užíváním pro účely licencované činnosti po dobu, na kterou má
být licence udělena
 odborná způsobilost (vzdělání, praxe nebo doklad o absolvování školení pro provoz MVE, je-li
zákonem požadováno) – až při výkonu 20 kW a vyšším
 prokázání technických předpokladů - dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání
stavby, tj. podle okolností: kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru
započít s užíváním stavby a současně s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad
užívání stavby nezakázal, dále povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním
provozem a ve všech případech zprávu o revizi energetického zařízení

 prokázání finančních předpokladů prohlášením o bezdlužnosti a výpisem z obchodního
rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku (není-li zapsán v obchodním rejstříku), ne starším
než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence. Pokud není žadatel zapsán v některém
z výše uvedených rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá
splnění podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na
majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční
návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
že nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující
Finanční předpoklady pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie z obnovitelných zdrojů (mimo
bezdlužnosti) se neprokazují při instalovaném elektrickém výkonu zařízení nižším než 200 kW
nebo instalovaném tepelném výkonu nižším než 1 MW.
Při výkonu rovném nebo vyšším než 200 kW, respektive 1 MW se finanční předpoklady podle §
5 odst. 7 energetického zákona prokazují doložením: obchodního majetku, čistého obchodního
majetku, objemu dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
poslední účetní závěrky ověřené auditorem v případě, že mají povinnost zpracovat audit, včetně
její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával
podnikatelskou činnost, podnikatelského plánu na prvních 5 let provozování podnikatelské
činnosti v energetických odvětvích.
U výroby elektřiny do celkového instalovaného výkonu do 1 MWe včetně, výroby tepelné
energie do celkového instalovaného výkonu nižší než 1 MWt včetně a rozvodu tepelné energie o
celkové kapacitě nižší než 1 MWt včetně se dokládají finanční předpoklady podle odstavců 4 až 5
prohlášením (§ 8 odst. 7 vyhlášky č. 426/2005 Sb.).
Pro orientaci uvádíme, že problematiku obnovitelných zdrojů upravuje např. zákon
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých
zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Podle ustanovení § 2 tohoto zákona
se obnovitelnými zdroji rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie
větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie
vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie
bioplynu.

Doklady ostatních výrobců elektřiny: sk. 11
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku
nebo doklad statistického úřadu)
 seznam provozoven + počet zdrojů
 údaje o rozsahu podnikání
 vlastnictví:výpis z katastru nemovitostí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění
výrobny, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě spoluvlastnictví - originál nebo
ověřená kopie

 v případě užívacího práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) souhlas 51 % majitelů a na
výzvu i doklad o vlastnictví zařízení, budovy, prokázaní vlastnictví a souhlas vlastníka
energetického zařízení s jeho užíváním pro účely licencované činnosti po dobu, na kterou má
být licence udělena
 prokázání odborné způsobilosti (vzdělání, praxe nebo doklad o absolvování školení pro provoz
energetického zdroje, je-li zákonem požadováno)
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení
 finanční předpoklady: (pro výkon nepřesahující 1 MW postačí prohlášení o bezdlužnosti a
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku (není-li zapsán v obchodním
rejstříku), ne starším než 3 měsíce od data podání žádosti o udělení licence. Pokud není žadatel
zapsán v některém z výše uvedených rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období
podnikatelskou činnost, dokládá splnění podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3
let nezrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo
že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo že nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je
zcela nepostačující)
při výkonu nad 1 MW se dále dokládá
potvrzení:




finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,

Doklady pro distribuci elektrické energie: sk. 12
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,
doklad statistického úřadu)
 seznam jednotlivých vymezených území, počet trafostanic, údaje o rozsahu podnikání
 katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezeného území, rozvody, seznam katastrálních
území s kódy katastrů, případně i čísly parcel
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě spoluvlastnictví vlastnictví originál nebo ověřená kopie
 v případě užívacího práva souhlas 51 % majitelů a užívací titul (smlouva) na zařízení,
prokázání vlastnictví a souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho užíváním pro účely
licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence udělena
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení
 struktura odběratelů
 vzor kupní smlouvy pro odběratele
 doklady finanční způsobilosti včetně podnikatelského plánu





údaj o obchodním majetku,
údaj o čistém obchodním majetku,
objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:



finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),



okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady pro obchod s elektřinou: sk. 14
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 údaji o struktuře a počtu odběratelů, údaji o dodavatelích energií
 údaji o nákupu a prodeji energetických médií
 země původu nákupu elektrické energie nebo dodavatel, jedná-li se o ČR
 uvažované objemy dovozu
 zajištění přepravní trasy
 doklady finanční způsobilosti včetně podnikatelského plánu
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:




finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:




příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady výrobců plynu: sk. 21
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 seznam provozoven
 údaje o rozsahu podnikání
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění
výrobny, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě vlastnictví – originál nebo
ověřená kopie
 v případě užívacího práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) souhlas 51 % majitelů
a doklad o vlastnictví zařízení, budovy, prokázaní vlastnictví a souhlas vlastníka energetického
zařízení s jeho užíváním pro účely licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence
udělena
 prokázání odborné způsobilosti (vzdělání, praxe nebo doklad o absolvování školení pro provoz
malých energetických zdrojů, je-li zákonem požadováno)
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení
 předpoklad připojením výrobny k distribučnímu zařízení
 doklady finanční způsobilosti
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:





finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady pro distribuci plynu: sk. 22
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis z
živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 seznam jednotlivých vymezených území, údaje o rozsahu podnikání
 katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezeného území, rozvody, seznam katastrálních
území s katastr. čísly
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě vlastnictví – originál nebo
ověřená kopie
 v případě užívacího práva souhlas 51 % majitelů a užívací titul (smlouva) na zařízení,
prokázání vlastnictví a souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho užíváním pro účely
licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence udělena
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení
 kupní smlouva o dodávkách elektřiny do distribučního zařízení (u dlouhodobých distributorů
prohlášení)
 struktura odběratelů
 vzor kupní smlouvy pro odběratele
 doklady finanční způsobilosti včetně podnikatelského plánu
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek

žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:




finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady pro obchod s plynem: sk. 24
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 údaji o struktuře a počtu odběratelů, údaji o dodavatelích energií
 údaji o nákupu a prodeji energetických médií
 země původu nákupu elektrické energie nebo dodavatel, jedná-li se o ČR
 uvažované objemy dovozu
 zajištění přepravní trasy
 doklady finanční způsobilosti včetně podnikatelského plánu
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:






finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady pro uskladňování plynu: sk. 25
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 seznam provozoven (zásobníků)
 údaje o rozsahu podnikání
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění
zásobníku, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě vlastnictví – originál nebo
ověřená kopie
 v případě užívacího práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) souhlas 51 % majitelů
a doklad o vlastnictví zařízení, budovy, prokázaní vlastnictví a souhlas vlastníka energetického
zařízení s jeho užíváním pro účely licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence
udělena
 prokázání odborné způsobilosti (vzdělání, praxe nebo doklad o absolvování školení pro provoz
malých energetických zdrojů, je-li zákonem požadováno)
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení
 předpoklad připojením výrobny k distribučnímu zařízení
 doklady finanční způsobilosti
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění

podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:





finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady výrobců tepelné energie: sk. 31
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 seznam provozoven + počet zdrojů
 údaje o rozsahu podnikání
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, případně katastrální snímek s vyznačením umístění
výrobny, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě vlastnictví – originál nebo
ověřená kopie
 v případě užívacího práva (nájemní vztah, půjčka, jiný užívací titul) souhlas 51 % majitelů
a doklad o vlastnictví zařízení, budovy, prokázaní vlastnictví a souhlas vlastníka energetického
zařízení s jeho užíváním pro účely licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence
udělena
 prokázání odborné způsobilosti (vzdělání, praxe nebo doklad o absolvování školení pro provoz
MVE, je-li zákonem požadováno)
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení
 předpoklad připojením výrobny k rozvodnému zařízení
 doklady finanční způsobilosti
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,



poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)

potvrzení:




finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Doklady distributorů tepelné energie: sk. 32
 doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, výpis
z živnostenského rejstříku, doklad statistického úřadu)
 seznam jednotlivých vymezených území, údaje o rozsahu podnikání
 katastrální mapa s vyznačenými hranicemi vymezeného území, vyznačenými rozvody, seznam
katastrálních území s katastrálními a parcelními čísly, vyznačení a seznam předávacích stanic
včetně parcelních čísel
 vlastnictví: výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo jiná smlouva a pod.
 souhlas spoluvlastníků s podnikáním (alespoň 51%) v případě vlastnictví – originál nebo
ověřená kopie
 v případě užívacího práva souhlas 51 % majitelů a užívací titul (smlouva) na zařízení,
prokázání vlastnictví a souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho užíváním pro účely
licencované činnosti po dobu, na kterou má být licence udělena
 dokument stavebního úřadu, kterým je povoleno užívání stavby, tj. podle okolností: kolaudační
rozhodnutí, kolaudační souhlas, oznámení záměru započít s užíváním stavby a současně
s těmito doklady i prohlášení žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, dále
povolení k předčasnému užívání stavby, souhlas se zkušebním provozem a ve všech případech
zprávu o revizi energetického zařízení

 kupní smlouva o dodávkách tepelné energie do rozvodného zařízení
 struktura a soupis odběratelů, vzor kupní smlouvy pro odběratele
 doklady finanční způsobilosti včetně podnikatelského plánu
 údaj o obchodním majetku,
 údaj o čistém obchodním majetku,
 objem dostupných finančních prostředků včetně stavu bankovních účtů a úvěrů,
 poslední účetní závěrku ověřenou auditorem v případě, že je povinnost zpracovat audit,
včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním
období vykonával podnikatelskou činnost,
 podnikatelský plán na prvních 5 let provozování podnikatelské činnosti v energetických
odvětvích,
výpis z obchodního rejstříku, případně ze živnostenského rejstříku, ne starším než 3 měsíce od
data podání žádosti o udělení licence - pokud není žadatel zapsán v některém z výše uvedených
rejstříků nebo nevykonával v rozhodné období podnikatelskou činnost, dokládá splnění
podmínky prohlášením, že soud v průběhu uplynulých 3 let nezrušil konkurs vedený na majetek
žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh
proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že
nerozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující)
potvrzení:




finančního úřadu (nedoplatky na daních),
ředitelství cel (nedoplatky na clech),
okresní správy sociálního zabezpečení (nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),

prohlášení:



příslušné zdravotní pojišťovny (nedoplatky na všeobecné zdravotní pojištění),
o neexistenci nedoplatků na poplatcích a pokutách.

Metodický podklad pro tvorbu podnikatelského plánu
1.

Úvod, základní údaje

Charakteristika firmy
Historie a vývoj
Organizační schéma
Výrobní a obchodní činnost
Přehled udělených autorizací, licencí, koncesí
Přehled strategických odběratelů a nosných produktů společnosti

2.

Vývoj výroby a nákupu energetických médií

3.
4.

Životní prostředí
Rozvoj výrobní základny, mzdy ceny, investice

Přehled základních, výrobních a ekonomických ukazatelů – tab. 1; pro sk. 14, 24 tab. 2
Strukturovaný seznam odběratelů

Výrobní základna
Plán investic, předpokládaná cena, způsob krytí investice vlastními nebo cizími zdroji
Vývoj prodejních cen energií a jejich plánovaní do budoucna
Předpokládaný rozvoj společnosti – v rámci ČR a výhledově do zahraničí

5.

Vývoj ekonomické a finanční situace pro období 200X-200X+5

Náklady a výnosy
Tok hotovosti - CASH FLOW

6.

Závěr

Tabulka 1.
rok

instal.výkon
výroba
nákup od cizích
prodej
výroba/prodej
3
3
3
MW
MWh/GJ/tis m MWh/GJ/tis m MWh/GJ/tis m
% (+/-)

Výroba v posledním sloupci je myšlena včetně nákupu tepla od cizích

Tabulka 2.

Rok

nákup
ČR
MWh

nákup
zahraničí
MWh

prodej
ČR
MWh

prodej
zahraničí
MWh

rentabilita
tržeb
%

Pozn.:

Protože forma předkládaného materiálu není pevně stanovena, může si ji
společnost při respektování vyhlášky č. 426/2005 Sb., zvolit libovolně podle
svých vnitroorganizačních možností.

