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422
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 29. zaÂrÏõÂ 2005
o prohlaÂsÏenõÂ HorskeÂho hotelu a televiznõÂho vysõÂlacÏe JesÏteÏd u Liberce a neÏkteryÂch movityÂch kulturnõÂch
pamaÂtek za naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch prÏedpisuÊ
VlaÂda narÏizuje podle § 4 odst. 1 zaÂkona cÏ. 20/1987
Sb., o staÂtnõÂ pamaÂtkoveÂ peÂcÏi:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Â SÏENIÂ HORSKEÂHO HOTELU
PROHLA
A TELEVIZNIÂHO VYSIÂLACÏE JESÏTEÏD
U LIBERCE A NEÏKTERYÂCH MOVITYÂCH
Â TEK ZA NA
Â RODNIÂ
KULTURNIÂCH PAMA
Â TKY
KULTURNIÂ PAMA
§1
(1) Za naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtku se prohlasÏuje nemovitaÂ kulturnõÂ pamaÂtka HorskyÂ hotel a televiznõÂ vysõÂlacÏ JesÏteÏd u Liberce.
(2) Za naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky se prohlasÏujõÂ
tyto moviteÂ kulturnõÂ pamaÂtky:
a) soubor movityÂch archeologickyÂch naÂlezuÊ z hradisÏteÏ MikulcÏice z obdobõÂ VelkeÂ Moravy,
b) Kodex vysÏehradskyÂ,
c) PasionaÂl abatysÏe Kunhuty,
d) Velislavova bible,
e) soubor gotickyÂch soch z obdobõÂ kraÂsneÂho slohu
v cÏeskyÂch zemõÂch,
f) soubor zvonuÊ a cimbaÂluÊ chraÂmu sv. VõÂta v Praze,
g) soubor baroknõÂch oltaÂrÏnõÂch obrazuÊ Karla SÏkreÂty
a Petra Brandla,
h) KynzÏvartskaÂ daguerrotypie,
i) soubor automobiluÊ NW a Tatra.
(3) NaÂzev, cÏõÂslo v rejstrÏõÂku UÂstrÏednõÂho seznamu
kulturnõÂch pamaÂtek CÏeskeÂ republiky (daÂle jen
¹uÂstrÏednõÂ seznamª), popis a prostoroveÂ identifikacÏnõÂ
znaky naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky podle odstavce 1 jsou
uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
(4) NaÂzvy, cÏõÂsla v rejstrÏõÂku uÂstrÏednõÂho seznamu,
charakteristiky a trvaleÂ umõÂsteÏnõÂ naÂrodnõÂch kulturnõÂch
pamaÂtek podle odstavce 2 jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2
k tomuto narÏõÂzenõÂ.

a) obnova naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky musõÂ byÂt provaÂdeÏna v souladu s vyÂsledky soucÏasneÂho veÏdeckeÂho poznaÂnõÂ a s cõÂlem trvaleÂho uchovaÂnõÂ hmotneÂ
podstaty a vzhledu naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky,
b) zpuÊsob uzÏõÂvaÂnõÂ naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky a cÏinnosti s tõÂm prÏõÂmo spojeneÂ nesmeÏjõÂ ohrozit uchovaÂnõÂ a rozvoj jejõÂch kulturnõÂch a vyÂchovneÏ vzdeÏlaÂvacõÂch funkcõÂ.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 262/1995 Sb., ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
§3
V põÂsmenu l) prÏõÂlohy k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 262/1995
Sb., o prohlaÂsÏenõÂ a zrusÏenõÂ prohlaÂsÏenõÂ neÏkteryÂch kulturnõÂch pamaÂtek za naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky, ve zneÏnõÂ
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 336/2002 Sb., bod 3 znõÂ:
¹3.
NaÂzev:
Popis:

ProstoroveÂ identifikacÏnõÂ znaky:
Okres:
Obec:
KatastraÂlnõÂ uÂzemõÂ:
Pozemky,
parcelnõÂ cÏõÂsla:

§2
Pro ochranu naÂrodnõÂch kulturnõÂch pamaÂtek prohlaÂsÏenyÂch tõÂmto narÏõÂzenõÂm se stanovujõÂ tyto podmõÂnky:

Budovy, cÏõÂsla
popisnaÂ:

DuÊl Michal v OstraveÏ
areaÂl kamenouhelneÂho hlubinneÂho
dolu tvorÏenyÂ budovami, jinyÂmi
nemovityÂmi objekty a technickyÂm
zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ jsou kulturnõÂmi
pamaÂtkami, na pozemcõÂch vymezenyÂch prostorovyÂmi identifikacÏnõÂmi znaky, vcÏetneÏ teÏchto pozemkuÊ

Ostrava-meÏsto
Ostrava
MichaÂlkovice
stavebnõÂ parcely: 86, 88, 89, 238,
243, 244/1, 244/2, 245, 246, 248,
249, 448, 824, 825, 826
pozemkoveÂ parcely: 17/18, 19
413, 714;ª.
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CÏ A

Pozemky,
parcelnõÂ cÏõÂsla:

ZmeÏna narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 337/2002 Sb.
§4
PõÂsmeno e) prÏõÂlohy k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 337/2002
Sb., o prohlaÂsÏenõÂ a zrusÏenõÂ prohlaÂsÏenõÂ neÏkteryÂch kulturnõÂch pamaÂtek za naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky, znõÂ:
¹e) v MoravskoslezskeÂm kraji
NaÂzev:
DuÊl Hlubina a vysokeÂ pece
a koksovna VõÂtkovickyÂch
zÏelezaÂren
Popis:
areaÂl kamenouhelneÂho hlubinneÂho
dolu, vysokyÂch pecõÂ a koksovny
tvorÏenyÂ budovami, jinyÂmi nemovityÂmi objekty a technickyÂm zarÏõÂzenõÂm, ktereÂ jsou kulturnõÂmi pamaÂtkami, na pozemcõÂch vymezenyÂch prostorovyÂmi identifikacÏnõÂmi znaky, vcÏetneÏ teÏchto pozemkuÊ
ProstoroveÂ identifikacÏnõÂ znaky:
Okres:
Obec:
KatastraÂlnõÂ uÂzemõÂ:
Pozemky,
parcelnõÂ cÏõÂsla:
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1051/1, 1051/24, 1051/26, 1051/44,
1051/78, 1051/90 (cÏaÂst), 1051/92,
1051/93, 1051/95.ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A

Â USTANOVENIÂ
SPOLECÏNA
§5
NaÂrodnõÂ pamaÂtkovyÂ uÂstav vyznacÏõÂ naÂrodnõÂ kulturnõÂ pamaÂtky podle § 1 odst. 1, põÂsm. l) bodu 3 prÏõÂlohy k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 262/1995 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto
narÏõÂzenõÂ, a põÂsm. e) prÏõÂlohy k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 337/
/2002 Sb., ve zneÏnõÂ tohoto narÏõÂzenõÂ, vzÏdy do 2 vyhotovenõÂ kopie katastraÂlnõÂ mapy a ve lhuÊteÏ 30 dnuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ po 1 vyhotovenõÂ
ulozÏõÂ do uÂstrÏednõÂho seznamu a po 1 vyhotovenõÂ zasÏle
v prÏõÂpadeÏ podle § 1 odst. 1 KrajskeÂmu uÂrÏadu LibereckeÂho kraje a v ostatnõÂch prÏõÂpadech KrajskeÂmu uÂrÏadu
MoravskoslezskeÂho kraje.

Ostrava-meÏsto
Ostrava
MoravskaÂ Ostrava

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

3206/2, 3207, 3209, 3211, 3212,
3214, 3220/1 (cÏaÂst), 3220/2,
3220/3, 3226/1, 3226/2, 3226/3
KatastraÂlnõÂ uÂzemõÂ: VõÂtkovice

UÂCÏINNOST
§6
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2006.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr kultury:
Mgr. JandaÂk v. r.

Strana 7908

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 422 / 2005

CÏaÂstka 146

PrÏõÂloha cÏ. 1 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 422/2005 Sb.

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 422 / 2005

Strana 7909

PrÏõÂloha cÏ. 2 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 422/2005 Sb.
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423
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 12. rÏõÂjna 2005,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva dopravy cÏ. 222/1995 Sb., o vodnõÂch cestaÂch, plavebnõÂm provozu
v prÏõÂstavech, spolecÏneÂ havaÂrii a dopraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 412/2004 Sb.
a vyhlaÂsÏky cÏ. 666/2004 Sb.
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Nechranice,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ NoveÂ MlyÂny I,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ NoveÂ MlyÂny III,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ OlesÏnaÂ,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Pastviny,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Plumlov,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ RozkosÏ,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ SecÏ,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Skalka,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ SlezskaÂ Harta,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ TeÏrlicko,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Vranov,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ ZÏermanice,
MaÂchovo jezero,
vodnõÂ plocha Barbora,
vodnõÂ plocha Matylda (Most),
vodnõÂ plocha VelkeÂ ZÏernoseky,
rybnõÂk Bezdrev,
rybnõÂk Oleksovice,
rybnõÂk SveÏt,
rybnõÂk VelkeÂ DaÂrÏko,ª.

Ministerstvo dopravy stanovõÂ podle § 52 zaÂkona
cÏ. 114/1995 Sb., o vnitrozemskeÂ plavbeÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 358/1999 Sb. a zaÂkona cÏ. 118/2004 Sb.:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 222/1995 Sb., o vodnõÂch cestaÂch, plavebnõÂm provozu v prÏõÂstavech, spolecÏneÂ havaÂrii a dopraveÏ nebezpecÏnyÂch veÏcõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 412/
/2004 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 666/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 3 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) vodnõÂ tok Labe od rÏõÂcÏnõÂho km 177,00 (JaromeÏrÏ) po
rÏõÂcÏnõÂ km 152,50 (Opatovice),
vodnõÂ tok Vltavy od rÏõÂcÏnõÂho km 241,40 (CÏeskeÂ
BudeÏjovice, LitvõÂnovickyÂ potok) po rÏõÂcÏnõÂ
km 239,6 (CÏeskeÂ BudeÏjovice, JiraÂskuÊv jez) vcÏetneÏ
slepeÂho ramene Vltavy,
vodnõÂ tok MalsÏe od rÏõÂcÏnõÂho km 1,757 (CÏeskeÂ BudeÏjovice, odbeÏr vody pro teplaÂrnu) po rÏõÂcÏnõÂ
km 0,00 (CÏeskeÂ BudeÏjovice, po uÂstõÂ do vodnõÂho
toku Vltavy),
vodnõÂ tok LuzÏnice od rÏõÂcÏnõÂho km 4,0 (KolodeÏje
nad LuzÏnicõÂ) po rÏõÂcÏnõÂ km 0,00 (uÂstõÂ do vodnõÂho
toku Vltavy),
vodnõÂ tok Otavy od rÏõÂcÏnõÂho km 18,30 (Kavkovna)
po rÏõÂcÏnõÂ km 0,00 (ZvõÂkov, uÂstõÂ do vodnõÂho toku
Vltavy),
vodnõÂ tok SaÂzavy od rÏõÂcÏnõÂho km 2,50 (Pikovice) po
rÏõÂcÏnõÂ km 0,00 (Davle, uÂstõÂ do vodnõÂho toku
Vltavy),
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ BasÏka,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ BrneÏnskaÂ (KnõÂnicÏky),
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ DalesÏice,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ StraÂzÏ pod Ralskem,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Hracholusky,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Jesenice,
prÏehradnõÂ naÂdrzÏ Lipno,

2. V § 28 se za bod 7 vklaÂdaÂ novyÂ bod 8, kteryÂ znõÂ:
¹8. PrÏõÂstav L ovos i c e ± P r os myky
PrÏõÂstav tvorÏõÂ levyÂ brÏeh Labe v rÏõÂcÏnõÂm km 48,4 ±
47,75 s prÏilehlou pozemnõÂ cÏaÂstõÂ.ª.
DosavadnõÂ body 8 a 9 se oznacÏujõÂ jako body 9 a 10.
3. V § 28 bodu 10 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) prÏõÂstav DeÏcÏõÂn ± LoubõÂ na praveÂm brÏehu Labe v rÏõÂcÏnõÂm km 98,2 ± 95,52 s prÏilehlou pozemnõÂ cÏastõÂ.ª.
CÏl. II
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. listopadu
2005.

Ministr:
Ing. SÏimonovskyÂ v. r.
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424
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 3. rÏõÂjna 2005,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 382/2004 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat prÏi poraÂzÏenõÂ,
utraÂcenõÂ nebo jineÂm usmrcovaÂnõÂ
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 29
odst. 1 zaÂkona cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti
tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 77/2004 Sb., k provedenõÂ § 5a
odst. 6 zaÂkona:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 382/2004 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat prÏi poraÂzÏenõÂ, utraÂcenõÂ nebo jineÂm usmrcovaÂnõÂ, se meÏnõÂ takto:

raÂzÏenõÂ zvõÂrÏat pod odbornyÂm dohledem osoby uvedeneÂ v põÂsmenu b), c) nebo d).ª.
2. V § 3 odst. 2 se slova ¹uzÏivatelskeÂho zarÏõÂzenõÂ,
Â strÏednõÂ komisõÂ pro
ktereÂmu byla udeÏlena akreditace U
ochranu zvõÂrÏat podle § 15 odst. 2 zaÂkona, a za prÏõÂmeÂho
dozoru osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ podle § 5a odst. 6
zaÂkonaª nahrazujõÂ slovy ¹a pod odbornyÂm dohledem
osoby odborneÏ zpuÊsobileÂ podle odstavce 1 põÂsm. b), c)
nebo d)ª.

1. V § 3 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:

CÏl. II
Â
UcÏinnost

¹e) osoby, ktereÂ se prÏipravujõÂ k zõÂskaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace podle põÂsmen a) azÏ d), pokud provaÂdeÏjõÂ po-

Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. listopadu
2005.

Ministr:
Ing. Zgarba v. r.

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 425 / 2005

Strana 7914

425
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 11. rÏõÂjna 2005,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka cÏ. 208/2004 Sb., o minimaÂlnõÂch standardech pro ochranu hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 29
odst. 1 zaÂkona cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti
tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 77/2004 Sb., k provedenõÂ
§ 10, 12a a § 12c odst. 3 zaÂkona:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka cÏ. 208/2004 Sb., o minimaÂlnõÂch standardech pro ochranu hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat, se meÏnõÂ takto:
1. V § 3 odst. 8 põÂsm. c) se cÏõÂslo ¹28ª nahrazuje
cÏõÂslem ¹21ª.
2. V § 3 se odstavec 12 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 13 azÏ 15 se oznacÏujõÂ jako odstavce 12 azÏ 14.
3. V § 3 odst. 12 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se slova
¹ktereÂ se nevztahujõÂ na hospodaÂrÏstvõÂ, v nichzÏ je ustaÂjeno meÂneÏ nezÏ 6 odchovanyÂch prasat nebo 5 prasnic se
selaty,ª zrusÏujõÂ.
4. V § 3 odst. 12 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) v tyÂdnu prÏed ocÏekaÂvanyÂm porodem musõÂ prasnice
a prasnicÏky dostat v dostatecÏneÂm mnozÏstvõÂ vhodnou podestyÂlku, pokud to umozÏnÏuje systeÂm odstranÏovaÂnõÂ tuhyÂch a tekutyÂch vyÂkaluÊ pouzÏõÂvanyÂch
v zarÏõÂzenõÂ,ª.
5. V § 3 odst. 12 põÂsm. f) se slova ¹ , systeÂm musõÂ
umozÏnÏovat porod s asistencõÂ nebo bez nõÂ; porodnõÂ
kotce, v nichzÏ se prasnice pohybujõÂ volneÏ, musõÂ byÂt
vybaveny zaÂbranami pro ochranu selat a musõÂ byÂt rÏe-

sÏeny tak, aby nezpuÊsobovaly zraneÏnõÂ prasat; pokud je
pouzÏito klecovyÂch zaÂbran, minimaÂlnõÂmi rozmeÏry prostoru pro prasnici musõÂ byÂt deÂlka 2,1 m a sÏõÂrÏka 0,7 m,
a za zaÂbranami musõÂ byÂt minimaÂlneÏ 0,3 m volneÂho
prostoruª nahrazujõÂ slovy ¹ ; porodnõÂ kotce, v nichzÏ
se prasnice pohybujõÂ volneÏ, musõÂ byÂt vybaveny zaÂbranami pro ochranu selatª.
6. V § 3 se na konci odstavce 12 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena g) a h), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹g) nelze pouzÏõÂvat vazneÂ ustaÂjenõÂ prasnic nebo prasnicÏek nebo postroje pro jejich uvazovaÂnõÂ,
h) prasnice a prasnicÏky musejõÂ mõÂt staÂlyÂ prÏõÂstup k materiaÂlu, kteryÂ jim umozÏnÏuje etologickeÂ aktivity.ª.
7. V § 3 odstavec 13 znõÂ:
¹(13) UstanovenõÂ odstavce 9 põÂsm. c) a d) cÏaÂst
veÏty za druhyÂm strÏednõÂkem a odstavce 12 põÂsm. a)
azÏ c) a h) se vztahujõÂ na noveÏ budovaneÂ, rekonstruovaneÂ nebo poprveÂ do provozu uvedeneÂ stavby pro prasata a od 1. ledna 2013 se vztahujõÂ na vsÏechny stavby
pro prasata.ª.
CÏl. II
UÂcÏinnost
1. Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. listopadu 2005.
2. UstanovenõÂ cÏlaÂnku I bodu 6, pokud se tyÂkaÂ § 3
odst. 12 põÂsm. g), nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2006.

Ministr:
Ing. Zgarba v. r.
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426
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 11. rÏõÂjna 2005
o podrobnostech udeÏlovaÂnõÂ licencõÂ pro podnikaÂnõÂ v energetickyÂch odveÏtvõÂch
EnergetickyÂ regulacÏnõÂ uÂrÏad (daÂle jen ¹UÂrÏadª) stanovõÂ podle § 98 odst. 7 zaÂkona cÏ. 458/2000 Sb., o podmõÂnkaÂch podnikaÂnõÂ a o vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v energetickyÂch odveÏtvõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (energetickyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 670/2004 Sb., (daÂle
jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 5 odst. 9, § 7 odst. 5 a § 17
odst. 7 põÂsm. i) a j) zaÂkona:
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ cÏleneÏnõÂ licencõÂ pro uÂcÏely
regulace, vzory zÏaÂdostõÂ k udeÏlenõÂ, zmeÏneÏ a zrusÏenõÂ licence, naÂlezÏitosti prohlaÂsÏenõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce,
zpuÊsob urcÏenõÂ vymezeneÂho uÂzemõÂ a provozovny, prokaÂzaÂnõÂ vlastnickeÂho nebo uzÏõÂvacõÂho praÂva k uzÏõÂvaÂnõÂ
energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ, podrobnosti o financÏnõÂch
a technickyÂch prÏedpokladech a zpuÊsobu jejich prokazovaÂnõÂ pro jednotliveÂ druhy licencõÂ, podrobnosti prokazovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti.
§2
CÏleneÏnõÂ licencõÂ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Licence se pro uÂcÏely regulace cÏlenõÂ a oznacÏujõÂ jako
licence na vyÂrobu elektrÏiny
± skupina 11,
licence na distribuci elektrÏiny
± skupina 12,
licence na prÏenos elektrÏiny
± skupina 13,
licence na obchod s elektrÏinou
± skupina 14,
licence na cÏinnosti operaÂtora
trhu s elektrÏinou
± skupina 15,
licence na vyÂrobu plynu
± skupina 21,
licence na distribuci plynu
± skupina 22,
licence na prÏepravu plynu
± skupina 23,
licence na obchod s plynem
± skupina 24,
licence na uskladnÏovaÂnõÂ plynu
± skupina 25,
licence na vyÂrobu tepelneÂ energie ± skupina 31,
licence na rozvod tepelneÂ energie ± skupina 32.

§3
ÏZaÂdost o udeÏlenõÂ, zmeÏnu a zrusÏenõÂ licence
(1) ZÏadatel o udeÏlenõÂ licence pro podnikaÂnõÂ v enerÂ rÏadu
getickyÂch odveÏtvõÂch (daÂle jen ¹zÏadatelª) podaÂvaÂ U

1

) § 5 odst. 9 a § 17 odst. 7 põÂsm. j) energetickeÂho zaÂkona.

pro kazÏdou licenci samostatnou zÏaÂdost, a to na tiskopisech, jejichzÏ vzory jsou uvedeny v prÏõÂlohaÂch cÏ. 1
azÏ 17 k teÂto vyhlaÂsÏce. ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ licence muÊzÏe
Â rÏadu rovneÏzÏ v elektronickeÂ podobeÏ.
zÏadatel podat U
(2) UÂdaje urcÏujõÂcõÂ provozovnu, vymezeneÂ uÂzemõÂ
a uÂdaje o prÏenosoveÂ nebo prÏepravnõÂ soustaveÏ vcÏetneÏ
uÂdajuÊ o vlastnictvõÂ nebo uzÏõÂvacõÂm praÂvu, kteryÂmi jsou
prokazovaÂny technickeÂ prÏedpoklady a vlastnickeÂ nebo
Â rÏadu poskytovaÂny rovneÏzÏ
uzÏõÂvacõÂ praÂvo1), jsou U
v elektronickeÂ podobeÏ.
(3) UstanovenõÂ teÂto vyhlaÂsÏky, upravujõÂcõÂ naÂlezÏitosti prohlaÂsÏenõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce, urcÏenõÂ provozovny, urcÏenõÂ vymezeneÂho uÂzemõÂ, zpuÊsoby prokazovaÂnõÂ vlastnickeÂho nebo uzÏõÂvacõÂho praÂva k energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ, prokazovaÂnõÂ a doklaÂdaÂnõÂ financÏnõÂch
a technickyÂch prÏedpokladuÊ a zpuÊsoby prokazovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti, se rovneÏzÏ vztahujõÂ na podaÂvaÂnõÂ zÏaÂdosti o zmeÏnu rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence nebo zÏaÂdosti o zrusÏenõÂ licence, je-li podle zaÂkona nutno tyto
skutecÏnosti v rÏõÂzenõÂ o zmeÏneÏ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ licence nebo zrusÏenõÂ licence prokazovat nebo k zÏaÂdosti
prÏipojovat.
§4
NaÂlezÏitosti prohlaÂsÏenõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce
ProhlaÂsÏenõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce, ktereÂ se prÏipojuje k zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ licence, obsahuje
a) jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ a prÏõÂpadnyÂ dodatek zÏadatele, naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, je-li zÏadatel zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
sõÂdlo nebo mõÂsto podnikaÂnõÂ a cÏõÂslo licence zÏadatele, byla-li licence jizÏ udeÏlena,
b) jeho jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, rodneÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, nebo datum narozenõÂ, a staÂtnõÂ obcÏanstvõÂ,
c) mõÂsto jeho trvaleÂho pobytu vymezeneÂ naÂzvem
staÂtu, obce a prÏõÂpadneÏ jejõÂ cÏaÂsti, naÂzvem ulice, cÏõÂslem popisnyÂm a orientacÏnõÂm, bylo-li prÏideÏleno,
a posÏtovnõÂm smeÏrovacõÂm cÏõÂslem; je-li odpoveÏdnyÂ
zaÂstupce zahranicÏnõÂ osobou, potom bydlisÏteÏ mimo
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a mõÂsto pobytu v CÏeskeÂ
republice, pokud byl povolen,
d) vyjaÂdrÏenõÂ souhlasu s ustanovenõÂm do funkce a prohlaÂsÏenõÂ o tom, zÏe nenõÂ ustanoven do funkce od-
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poveÏdneÂho zaÂstupce pro licencovanou cÏinnost u jineÂho drzÏitele licence,
e) uÂrÏedneÏ oveÏrÏenyÂ podpis2) odpoveÏdneÂho zaÂstupce,
je-li prohlaÂsÏenõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce podaÂvaÂno
UÂrÏadu põÂsemneÏ.
§5
UrcÏenõÂ provozoven
Provozovna se na zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ licence a dokladech prÏiklaÂdanyÂch k zÏaÂdosti vymezuje uÂdaji, podle
kteryÂch je mozÏneÂ jednoznacÏneÏ urcÏit energetickeÂ zarÏõÂzenõÂ, na neÏmzÏ je vykonaÂvaÂna nebo maÂ byÂt vykonaÂvaÂna
licencovanaÂ cÏinnost vyÂroby elektrÏiny, vyÂroby plynu,
vyÂroby tepelneÂ energie nebo uskladnÏovaÂnõÂ plynu. TeÏmito uÂdaji jsou
a) naÂzev nebo jineÂ rozlisÏujõÂcõÂ oznacÏenõÂ vyÂrobny elektrÏiny, vyÂrobny plynu, zdroje tepelneÂ energie a podzemnõÂho zaÂsobnõÂku plynu,
b) uÂdaje identifikujõÂcõÂ umõÂsteÏnõÂ provozovny, zejmeÂna
naÂzev obce a prÏõÂpadneÏ jejõÂ cÏaÂsti, naÂzev ulice, cÏõÂslo
popisneÂ a orientacÏnõÂ, bylo-li prÏideÏleno, posÏtovnõÂ
smeÏrovacõÂ cÏõÂslo, daÂle naÂzev a cÏõÂselnyÂ koÂd3) katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, kde je provozovna umõÂsteÏna, parcelnõÂ cÏõÂslo pozemku podle katastru nemovitostõÂ,
na ktereÂm je provozovna umõÂsteÏna, zaÂkres umõÂsteÏnõÂ provozovny do kopie katastraÂlnõÂ mapy,
c) identifikacÏnõÂ uÂdaje o staÂvajõÂcõÂm a prÏedchozõÂm provozovateli vyÂrobny elektrÏiny, vyÂrobny plynu,
zdroji tepelneÂ energie nebo podzemnõÂm zaÂsobnõÂku plynu, a o vlastnõÂku nemovitosti, na ktereÂ
nebo ve ktereÂ je energetickeÂ zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏno,
zejmeÂna jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a bydlisÏteÏ, jednaÂ-li se
o nepodnikajõÂcõÂ fyzickou osobu, jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ
a prÏõÂpadnyÂ dodatek, naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firmu, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, sõÂdlo nebo mõÂsto podnikanõÂ, jednaÂ-li se o podnikajõÂcõÂ fyzickou osobu
nebo o praÂvnickou osobu,
d) v prÏõÂpadeÏ vyÂrobny elektrÏiny vyuzÏõÂvajõÂcõÂ energie
vody i uÂdaj o rÏõÂcÏnõÂm kilometru a naÂzev toku, na
neÏmzÏ je vyÂrobna elektrÏiny umõÂsteÏna,
e) technickaÂ specifikace a dalsÏõÂ technickeÂ uÂdaje o vyÂrobneÏ elektrÏiny, vyÂrobneÏ plynu, zdroji tepelneÂ
energie nebo podzemnõÂm zaÂsobnõÂku plynu.
§6
UrcÏenõÂ vymezeneÂho uÂzemõÂ
VymezeneÂ uÂzemõÂ se na zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ licence
a dokladech prÏiklaÂdanyÂch k zÏaÂdosti urcÏuje pro licenco-

2
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vanou cÏinnost distribuce elektrÏiny, distribuce plynu
nebo rozvodu tepelneÂ energie
a) zaÂkresem souvisleÂho uÂzemõÂ, ve ktereÂm maÂ byÂt cÏinnost vykonaÂvaÂna, do kopie katastraÂlnõÂ mapy nebo
jejõÂ zveÏtsÏeniny s vyznacÏenõÂm katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ
a zaÂrovenÏ seznamem katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ v souvisleÂm uÂzemõÂ a zaÂkresem umõÂsteÏnõÂ energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ do katastraÂlnõÂ mapy,
b) zaÂkresem souvisleÂho uÂzemõÂ, ve ktereÂm maÂ byÂt cÏinnost vykonaÂvaÂna, do katastraÂlnõÂ mapy nebo jejõÂ
zveÏtsÏeniny s vyznacÏenõÂm parcelnõÂch cÏõÂsel pozemkuÊ podle katastru nemovitostõÂ, pokud nelze
vymezeneÂ uÂzemõÂ urcÏit zpuÊsobem podle prÏedchozõÂho põÂsmene nebo to je z duÊvodu prÏehlednosti
a zrÏejmosti uÂcÏelneÏjsÏõÂ, a zaÂkresem umõÂsteÏnõÂ energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ do katastraÂlnõÂ mapy,
c) seznamem katastraÂlnõÂch uÂzemõÂ a prÏõÂpadneÏ parcelnõÂch cÏõÂsel pozemkuÊ podle katastru nemovitostõÂ, na
nichzÏ se nachaÂzejõÂ zarÏõÂzenõÂ distribucÏnõÂ soustavy
nebo rozvodneÂho tepelneÂho zarÏõÂzenõÂ a odbeÏrnaÂ
mõÂsta konecÏnyÂch zaÂkaznõÂkuÊ, do nichzÏ zÏadatel distribuuje nebo maÂ distribuovat elektrÏinu nebo plyn
nebo dodaÂvat tepelnou energii, a zaÂkresem umõÂsteÏnõÂ energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ do katastraÂlnõÂ mapy
s vyznacÏenõÂm parcelnõÂch cÏõÂsel pozemkuÊ podle katastru nemovitostõÂ.
§7
VlastnickeÂ nebo uzÏõÂvacõÂ praÂvo k energetickeÂmu
zarÏõÂzenõÂ a jeho prokazovaÂnõÂ
(1) VlastnickeÂ praÂvo k energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ zÏadatel prokazuje
a) vyÂpisem z katastru nemovitostõÂ, zapisuje-li se
vlastnickeÂ praÂvo do katastru nemovitostõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4), odpovõÂdajõÂcõÂ stavu
zaÂpisuÊ v katastru nemovitostõÂ ke dni prÏedlozÏenõÂ
Â rÏadu,
vyÂpisu U
b) smlouvou, na zaÂkladeÏ ktereÂ dochaÂzõÂ k prÏevodu nemovitosti, pokud vlastnickeÂ praÂvo k nemovitosti
nenõÂ prÏedmeÏtem zaÂpisu do katastru nemovitostõÂ,
c) smlouvou, na zaÂkladeÏ ktereÂ dochaÂzõÂ k prÏevodu
vlastnickeÂho praÂva k moviteÂmu energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ,
d) smlouvou, ze ktereÂ je zrÏejmeÂ, zÏe zÏadatel je vlastnõÂkem daneÂho moviteÂho energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ,
e) originaÂlem nebo oveÏrÏenou kopiõÂ rozhodnutõÂ
soudu nebo spraÂvnõÂho orgaÂnu, pokud zÏadatel nabyl vlastnickeÂ praÂvo k energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ na

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 41/1993 Sb., o oveÏrÏovaÂnõÂ shody opisuÊ nebo kopie s listinou a o oveÏrÏovaÂnõÂ pravosti podpisu okresnõÂmi
a obecnõÂmi uÂrÏady a o vydaÂvaÂnõÂ potvrzenõÂ orgaÂny obcõÂ a okresnõÂmi uÂrÏady, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 358/1992
Sb., o notaÂrÏõÂch a jejich cÏinnosti (notaÂrÏskyÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
) VyhlaÂsÏka cÏ. 120/1979 Sb., o prostoroveÂ identifikaci informacõÂ.
4
) ZaÂkon cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ soudu nebo spraÂvnõÂho orgaÂnu
nebo je jeho vlastnickeÂ praÂvo takovyÂm rozhodnutõÂm potvrzeno, nebo
f) potvrzenõÂm o nabytõÂ vlastnictvõÂ, bylo-li energetickeÂ zarÏõÂzenõÂ prÏedmeÏtem verÏejneÂ drazÏby.
(2) UzÏõÂvacõÂ praÂvo k energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ zÏadatel prokazuje
a) vyÂpisem z katastru nemovitostõÂ, vyplyÂvaÂ-li praÂvo
uzÏõÂvat nemovitost z praÂva odpovõÂdajõÂcõÂho veÏcneÂmu brÏemeni zapisovaneÂho do katastru nemovitostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4), odpovõÂdajõÂcõÂ stavu zaÂpisuÊ v katastru nemovitostõÂ ke dni
prÏedlozÏenõÂ vyÂpisu UÂrÏadu,
b) naÂjemnõÂ smlouvou, smlouvou o vyÂpuÊjcÏce nebo jinou smlouvou, na zaÂkladeÏ ktereÂ zÏadateli vznikaÂ
praÂvo uzÏõÂvat daneÂ energetickeÂ zarÏõÂzenõÂ,
c) originaÂlem nebo oveÏrÏenou kopiõÂ rozhodnutõÂ
soudu nebo spraÂvnõÂho orgaÂnu, pokud zÏadateli
vzniklo praÂvo uzÏõÂvat energetickeÂ zarÏõÂzenõÂ na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ soudu nebo spraÂvnõÂho orgaÂnu
nebo je jeho praÂvo takovyÂm rozhodnutõÂm potvrzeno, nebo
d) oveÏrÏenou kopiõÂ zrÏizovacõÂ listiny, doklaÂdaÂ-li zÏadatel jako prÏõÂspeÏvkovaÂ organizace uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku prÏedaÂnõÂ energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ
v majetku zrÏizovatele do jejõÂ spraÂvy.
(3) Nelze-li dolozÏit existujõÂcõÂ titul podle prÏedchozõÂch odstavcuÊ v põÂsemneÂ podobeÏ, doklaÂdaÂ zÏadatel existenci titulu souhlasnyÂm prohlaÂsÏenõÂm smluvnõÂch stran
s uvedenõÂm vsÏech naÂlezÏitostõÂ takoveÂho titulu.
(4) Nelze-li nabytõÂ vlastnickeÂho praÂva k energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ nebo uzÏõÂvacõÂho praÂva k energetickeÂmu
zarÏõÂzenõÂ prokaÂzat zpuÊsoby uvedenyÂmi v odstavci 1
nebo 2, protozÏe takoveÂ nabyÂvacõÂ tituly nelze dolozÏit,
dosÏlo k nabytõÂ ze zaÂkona nebo je jizÏ nelze dohledat, lze
nabytõÂ vlastnickeÂho praÂva nebo uzÏõÂvacõÂho praÂva k energetickeÂmu zarÏõÂzenõÂ dolozÏit i jinyÂm zpuÊsobem, nevzbuzujõÂcõÂm duÊvodneÂ pochybnosti.
(5) NenõÂ-li zÏadatel vlastnõÂkem energetickeÂho zarÏõÂzenõÂ, doklaÂdaÂ na vyÂzvu UÂrÏadu i vlastnickeÂ praÂvo
vlastnõÂka zpuÊsoby uvedenyÂmi v prÏedchozõÂch odstavcõÂch.
§8
FinancÏnõÂ prÏedpoklady a zpuÊsob jejich prokazovaÂnõÂ
(1) Objem dostupnyÂch financÏnõÂch prostrÏedkuÊ zÏadatel prokazuje
a) meÏsõÂcÏnõÂmi vyÂpisy z bankovnõÂho uÂcÏtu o pocÏaÂtecÏnõÂch a konecÏnyÂch zuÊstatcõÂch za obdobõÂ poslednõÂho
jednoho beÏzÏneÂho roku nebo za kratsÏõÂ obdobõÂ, nevykonaÂvaÂ-li podnikatelskou cÏinnost po dobu alesponÏ jednoho roku,
b) vyjaÂdrÏenõÂm banky, u nõÂzÏ maÂ zÏadatel veden beÏzÏnyÂ
uÂcÏet, o schopnosti zÏadatele plnit sveÂ financÏnõÂ zaÂ-
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vazky a o pohybech na uÂcÏtu za obdobõÂ poslednõÂho
jednoho beÏzÏneÂho roku nebo za kratsÏõÂ dobu, nevykonaÂvaÂ-li zÏadatel podnikatelskou cÏinnost nejmeÂneÏ
po dobu alesponÏ jednoho roku, nebo
c) smlouvou o uÂveÏru nebo jinou smlouvou obdobneÂho typu, pokud zÏadatel nemaÂ dostatecÏneÂ vlastnõÂ
zdroje, a splaÂtkovyÂm kalendaÂrÏem vsÏech dosavadnõÂch uÂveÏruÊ.
(2) JednotliveÂ naÂlezÏitosti podnikatelskeÂho plaÂnu
zÏadatel doklaÂdaÂ takto
a) charakteristiku zÏadatele seznamem a popisem
vsÏech prÏedmeÏtuÊ podnikaÂnõÂ zÏadatele a uÂdaji o plaÂnovaneÂm rozvoji podniku zÏadatele,
b) dlouhodobou schopnost financovaÂnõÂ licencovaneÂ
cÏinnosti a prÏedpoklaÂdaneÂ naÂklady a vyÂnosy z licencovaneÂ cÏinnosti financÏnõÂ bilancõÂ zÏadatele, u licence
na vyÂrobu elektrÏiny ze zarÏõÂzenõÂ vyuzÏõÂvajõÂcõÂho obnovitelneÂ zdroje rovneÏzÏ konecÏnyÂm rozpocÏtem
jednotlivyÂch polozÏek realizovanyÂch investic potrÏebnyÂch pro uvedenõÂ tohoto zarÏõÂzenõÂ do provozu
a doklady prokazujõÂcõÂ realizaci teÏchto investic; obsah financÏnõÂ bilance zÏadatele je uveden v prÏõÂloze
cÏ. 22 k teÂto vyhlaÂsÏce,
c) zaÂkladnõÂ technickeÂ a materiaÂlnõÂ podmõÂnky pro licencovanou cÏinnost podle charakteru licence
1. vyÂhledem vyÂstavby a rekonstrukce zdrojuÊ
a rozvoduÊ a uÂdaji o vybavenosti technikou,
2. uÂdaji o dodavatelõÂch energie, u licence na obchod s plynem teÂzÏ uÂdaji o druhu plynu,
3. uÂdaji o vyÂrobeÏ, naÂkupu a dodaÂvkaÂch energie.
(3) VyÂpisem z obchodnõÂho rejstrÏõÂku, ne starsÏõÂm
nezÏ 3 meÏsõÂce od data podaÂnõÂ zÏaÂdosti, doklaÂdaÂ zÏadatel
zapsanyÂ v obchodnõÂm rejstrÏõÂku, zÏe v pruÊbeÏhu uplynulyÂch 3 let od data podaÂnõÂ zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ licence soud
nezrusÏil konkurz vedenyÂ na majetek zÏadatele proto, zÏe
bylo splneÏno rozvrhoveÂ usnesenõÂ, nebo zÏe soud zrusÏil
konkurz proto, zÏe majetek uÂpadce nepostacÏoval
k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkurzu, nebo zÏe soud zamõÂtl naÂvrh
na prohlaÂsÏenõÂ konkurzu pro nedostatek majetku. VyÂpisem ze zÏivnostenskeÂho nebo jineÂho obdobneÂho
rejstrÏõÂku, ne starsÏõÂm nezÏ 3 meÏsõÂce od data podaÂnõÂ zÏaÂdosti, doklaÂdaÂ financÏnõÂ prÏedpoklad podle prÏedchozõÂ
veÏty zÏadatel, kteryÂ je veden v zÏivnostenskeÂm nebo obdobneÂm rejstrÏõÂku a soucÏasneÏ nenõÂ zapsaÂn v obchodnõÂm
rejstrÏõÂku.
(4) PotvrzenõÂm o bezdluzÏnosti, vydanyÂm prÏõÂslusÏnyÂm financÏnõÂm uÂrÏadem, ne starsÏõÂm nezÏ 3 meÏsõÂce od
data podaÂnõÂ zÏaÂdosti, doklaÂdaÂ zÏadatel, zÏe nemaÂ evidovaÂny nedoplatky na danõÂch a poplatcõÂch. PotvrzenõÂm
o bezdluzÏnosti, vydanyÂm prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem celnõÂ
spraÂvy, ne starsÏõÂm nezÏ 3 meÏsõÂce od data podaÂnõÂ zÏaÂdosti
o udeÏlenõÂ licence, doklaÂdaÂ zÏadatel, zÏe nemaÂ evidovaÂny
nedoplatky na clech.
(5) PotvrzenõÂm o bezdluzÏnosti, vydanyÂm prÏõÂslusÏnou okresnõÂ spraÂvou sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, ne starsÏõÂm
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nezÏ 3 meÏsõÂce od data podaÂnõÂ zÏaÂdosti o udeÏlenõÂ licence,
doklaÂdaÂ zÏadatel, zÏe nemaÂ evidovaÂny nedoplatky na pojistneÂm na sociaÂlnõÂ zabezpecÏenõÂ a na prÏõÂspeÏvku na staÂtnõÂ
politiku zameÏstnanosti.
(6) ProhlaÂsÏenõÂm doklaÂdaÂ zÏadatel financÏnõÂ prÏedpoklady, zÏe nemaÂ evidovaÂny nedoplatky na pokutaÂch
a poplatcõÂch vuÊcÏi CÏeskeÂ republice nebo uÂzemnõÂm
samospraÂvnyÂm celkuÊm, ktereÂ nelze dolozÏit doklady
vydanyÂmi podle odstavce 4 nebo 5, a nedoplatky na
pojistneÂm na vsÏeobecneÂ zdravotnõÂ pojisÏteÏnõÂ. ProhlaÂsÏenõÂm doklaÂdaÂ zÏadatel rovneÏzÏ financÏnõÂ prÏedpoklad, zÏe
v pruÊbeÏhu uplynulyÂch 3 let od data podaÂnõÂ zÏaÂdosti
soud nezrusÏil konkurz vedenyÂ na majetek zÏadatele
proto, zÏe bylo splneÏno rozvrhoveÂ usnesenõÂ, nebo zÏe
soud zrusÏil konkurz proto, zÏe majetek uÂpadce nepostacÏoval k uÂhradeÏ naÂkladuÊ konkurzu, nebo zÏe soud zamõÂtl naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkurzu pro nedostatek majetku, jednaÂ-li se o zÏadatele, kteryÂ vykonaÂvaÂ podnikatelskou cÏinnost a nenõÂ zapsaÂn v obchodnõÂm rejstrÏõÂku
ani veden v zÏivnostenskeÂm nebo obdobneÂm rejstrÏõÂku,
nebo jednaÂ-li se o zÏadatele, kteryÂ nevykonaÂvaÂ ani v prÏõÂslusÏneÂm obdobõÂ nevykonaÂval podnikatelskou cÏinnost.
(7) ZÏadatel o udeÏlenõÂ licence na vyÂrobu elektrÏiny
do celkoveÂho instalovaneÂho vyÂkonu do 1 MWe vcÏetneÏ,
na vyÂrobu tepelneÂ energie do celkoveÂho instalovaneÂho
vyÂkonu nizÏsÏõÂ nezÏ 1 MWt vcÏetneÏ a zÏadatel o udeÏlenõÂ
licence na rozvod tepelneÂ energie o celkoveÂ kapaciteÏ
nizÏsÏõÂ nezÏ 1 MWt vcÏetneÏ, doklaÂdaÂ financÏnõÂ prÏedpoklady
podle odstavcuÊ 4 azÏ 5 prohlaÂsÏenõÂm.
§9
ProkazovaÂnõÂ technickyÂch prÏedpokladuÊ
TechnickeÂ prÏedpoklady se prokazujõÂ
a) u novyÂch zarÏõÂzenõÂ a staveb, jakozÏ i u dokoncÏenyÂch
staveb, u kteryÂch se provaÂdõÂ zmeÏna v rozsahu podle stavebnõÂho zaÂkona5), kolaudacÏnõÂm rozhodnutõÂm, daÂle doklady prokazujõÂcõÂmi splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem6),

d)

e)

f)

g)
h)
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nõÂm k prÏedcÏasneÂmu uzÏõÂvaÂnõÂ stavby, vydanyÂm prÏõÂslusÏnyÂm stavebnõÂm uÂrÏadem,
u staveb ve zkusÏebnõÂm provozu souhlasem stavebnõÂho uÂrÏadu prÏed vydaÂnõÂm kolaudacÏnõÂho rozhodnutõÂ nebo rozhodnutõÂm o prozatõÂmnõÂm uzÏõÂvaÂnõÂ
stavby ke zkusÏebnõÂmu provozu podle stavebnõÂho
zaÂkona5),
povolenõÂm k naklaÂdaÂnõÂ s vodami podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu7), je-li povolenõÂ k naklaÂdaÂnõÂ
s vodami podmõÂnkou provozovaÂnõÂ energetickeÂho
zarÏõÂzenõÂ,
u jizÏ pouzÏõÂvanyÂch staÂvajõÂcõÂch zarÏõÂzenõÂ cÏestnyÂm
prohlaÂsÏenõÂm zÏadatele, zÏe daneÂ zarÏõÂzenõÂ splnÏuje pozÏadavky vyplyÂvajõÂcõÂ z platnyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
upravujõÂcõÂch uzÏõÂvaÂnõÂ a provoz daneÂho zarÏõÂzenõÂ
a technickeÂ normy,
u licencovaneÂ cÏinnosti rozvodu tepelneÂ energie
smluvnõÂm zajisÏteÏnõÂm dodaÂvek vstupnõÂho meÂdia
do rozvodneÂho zarÏõÂzenõÂ,
u licencovanyÂch cÏinnostõÂ prÏenosu elektrÏiny a prÏepravy plynu soupisem zarÏõÂzenõÂ prÏenosoveÂ nebo
prÏepravnõÂ soustavy, uÂdaji o propojenõÂ prÏenosoveÂ
nebo prÏepravnõÂ soustavy se soustavami provozovanyÂmi ve staÂtech sousedõÂcõÂmi s CÏeskou republikou, a daÂle uÂdaji o prÏipojenõÂ prÏenosoveÂ nebo prÏepravnõÂ soustavy k vyÂrobnaÂm elektrÏiny nebo
plynu, distribucÏnõÂm soustavaÂm nebo podzemnõÂm
zaÂsobnõÂkuÊm plynu; teÏmito uÂdaji o prÏenosoveÂ nebo
prÏepravnõÂ soustaveÏ jsou technickeÂ uÂdaje specifikujõÂcõÂ pocÏaÂtky a konce prÏenosoveÂho a prÏepravnõÂho
zarÏõÂzenõÂ, deÂlky teÏchto vedenõÂ a potrubõÂ a zaÂkres do
katastraÂlnõÂ mapy; uÂdaji o propojenõÂ a prÏipojenõÂ
prÏenosoveÂ nebo prÏepravnõÂ soustavy, zejmeÂna naÂzev obce a prÏõÂpadneÏ jejõÂ cÏaÂsti a naÂzev a cÏõÂselnyÂ koÂd
katastraÂlnõÂho uÂzemõÂ, v nichzÏ se nachaÂzejõÂ mõÂsta
prÏipojenõÂ nebo propojenõÂ prÏenosoveÂ nebo prÏepravnõÂ soustavy.

b) u novyÂch zarÏõÂzenõÂ a staveb, jakozÏ i u dokoncÏenyÂch
staveb, u kteryÂch se provaÂdõÂ zmeÏna v rozsahu podle stavebnõÂho zaÂkona5), dolozÏenõÂm podaÂnõÂ ohlaÂsÏenõÂ stavebnõÂch pracõÂ u prÏõÂslusÏneÂho stavebnõÂho
uÂrÏadu, pro ktereÂ stavebnõÂ zaÂkon nevyzÏaduje stavebnõÂ povolenõÂ, daÂle doklady prokazujõÂcõÂmi splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ k zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnosti praÂce stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem6),

§ 10
ProkazovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti
(1) ZÏadatel doklaÂdaÂ dosazÏeneÂ vzdeÏlaÂnõÂ diplomem,
maturitnõÂm vysveÏdcÏenõÂm, vyÂucÏnõÂm listem nebo jinyÂm
dokladem o dosazÏeneÂm vzdeÏlaÂnõÂ, vydaÂvanyÂm sÏkolou
v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy, platnyÂmi v dobeÏ dosazÏenõÂ daneÂ uÂrovneÏ vzdeÏlaÂnõÂ. DosazÏenõÂ rekvalifikace
doklaÂdaÂ zÏadatel osveÏdcÏenõÂm o rekvalifikaci vydanyÂm
rekvalifikacÏnõÂm zarÏõÂzenõÂm v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy, platnyÂmi v dobeÏ dosazÏenõÂ daneÂ rekvalifikace.

c) u staveb prÏedcÏasneÏ uvedenyÂch do uzÏõÂvaÂnõÂ povole-

(2) ZÏadatel doklaÂdaÂ zõÂskaÂnõÂ praxe v oboru po-

5

) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

6

) ZaÂkon cÏ. 174/1968 Sb., o staÂtnõÂm odborneÂm dozoru nad bezpecÏnostõÂ praÂce, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 251/2005 Sb., o inspekci praÂce.
7
) ZaÂkon cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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tvrzenõÂm o zameÏstnaÂnõÂ8), poprÏõÂpadeÏ pracovnõÂm posudkem, zõÂskal-li praxi v oboru v pracovnõÂm pomeÏru. ZõÂskal-li zÏadatel praxi v oboru vyÂkonem podnikatelskeÂ
cÏinnosti, doklaÂdaÂ zõÂskanou praxi vyÂpisem ze zÏivnostenskeÂho rejstrÏõÂku nebo obdobneÂho rejstrÏõÂku vedeneÂho
v jineÂm staÂteÏ, z neÏhozÏ je patrneÂ, zÏe vykonaÂval danou
podnikatelskou cÏinnost v oboru po dobu vyzÏadovanou
zaÂkonem.
(3) PrÏi prokazovaÂnõÂ zõÂskaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace
nebo jineÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ staÂtuÊ
EvropskeÂ unie se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu9).
§ 11
PrÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
Ï õÂzenõÂ zahaÂjenaÂ prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti teÂto
(1) R
vyhlaÂsÏky se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) Tiskopisy zÏaÂdostõÂ a jejich prÏõÂlohy jsou k dispoÂ rÏadu a na uÂzemnõÂch inspektoraÂtech StaÂtnõÂ
zici v sõÂdle U
energetickeÂ inspekce. ZÏaÂdosti a jejich prÏõÂlohy poskytuje UÂrÏad teÂzÏ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.
§ 12
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
VyhlaÂsÏka cÏ. 154/2001 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti udeÏlovaÂnõÂ licencõÂ pro podnikaÂnõÂ v energetickyÂch odveÏtvõÂch, se zrusÏuje.
§ 13
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. listopadu
2005.

PrÏedseda:
Ing. FirÏt v. r.

8

) § 60 zaÂkona cÏ. 65/1965 Sb., zaÂkonõÂk praÂce, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb.

9

) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

03 ýíslo žádosti(vyplní ERÚ)

02 Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

A1

ŽÁDOST O UDċLENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro fyzické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o udČlení licence pro podnikání v energetických odvČtvích:

04 Titul pĜed jménem

05 PĜíjmení

06 Jméno

07 Titul za jménem

08 Státní obþanství

09 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

10 Místo trvalého pobytu fyzické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

f) PSý

h) kraj

11 Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku, je-li žadatel zapsán)
a) ulice
b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

i) stát

12 PĜedmČt podnikání (druh licence)

f) PSý

h) kraj
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13 Datum zahájení licencované þinnosti (nejdĜíve den vzniku oprávnČní k licencované þinnosti nebo den pozdČjší)
den

mČsíc

rok

14 Doba, na kterou je o licenci žádáno (nejdéle 25 let nebo 5 let na obchod s elektĜinou, na obchod s plynem)

Žadatelka/žadatel
Jméno

Datum

PĜíjmení

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Zahraniþní fyzická osoba
PĜíloha k formuláĜi A1
01 Organizaþní složka podniku
a) oznaþení organizaþní složky podniku

b) identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Sídlo organizaþní složky podniku
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

ano

ne

Žadatel a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

ano

ne

Vedoucí organizaþní složky a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

ano

ne

OdpovČdný zástupce a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

03 Jméno

PĜíjmení

Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)
BydlištČ fyzické osoby mimo území ýR
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) vyšší územní celek (okres, kraj, zemČ nebo obdobný celek)

h) stát

04 Místo pobytu fyzické osoby v ýR (byl-li povolen)
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

f) PSý

h) kraj

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 426 / 2005

Strana 7923

PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 ýíslo žádosti(vyplní ERÚ)

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

A2

ŽÁDOST O UDċLENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro právnické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o udČlení licence pro podnikání v energetických odvČtvích:
03 Obchodní firma nebo název (podle výpisu z obchodního/živnostenského/jiného rejstĜíku nebo zakládací listiny)

04 Právní forma
B - akciová spoleþnost

C - spol. s ruþ. omezeným

D - státní podnik

F - veĜejná obch. spoleþnost

G - komanditní spoleþnost

H - sdružení s právní subjektivitou

I - ostatní, uvećte
05 Sídlo právnické osoby
a) ulice

E - družstvo

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát







j) telefon




k) fax

l) mobilní telefon

m) e-mail

06 Osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho þlenem (pokud je osob více, uvećte je na samostatné pĜíloze k tomuto formuláĜi)
a) titul pĜed jménem
b) pĜíjmení
c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec
l) okres
n) stát

k) PSý
m) kraj

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 426 / 2005

Strana 7924

07 ZpĤsob jednání jménem právnické osoby

08 PĜedmČt podnikání (druh licence)

09 Datum zahájení licencované þinnosti (nejdĜíve den vzniku oprávnČní k licencované þinnosti nebo den pozdČjší)
den

mČsíc

rok

10 Doba, na kterou je o licenci žádáno (nejdéle 25 let nebo 5 let u licence na obchod s elektĜinou, na obchod s plynem, þinnosti operátora trhu)

Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno
PĜíjmení

Datum

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Zahraniþní právnická osoba
pĜíloha k formuláĜi A2
01 Organizaþní složka podniku
a) oznaþení organizaþní složky podniku

b) identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Sídlo organizaþní složky podniku
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

ano

ne

Vedoucí organizaþní složky a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

ano

ne

OdpovČdný zástupce a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

03 Jméno

PĜíjmení

Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)

BydlištČ fyzické osoby mimo území ýR
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) vyšší územní celek (okres, kraj, zemČ nebo obdobný celek)

h) stát

04 Místo pobytu fyzické osoby v ýR (byl-li povolen)
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

f) PSý

h) kraj
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Další osoby, které jsou þlenem statutárního orgánu
pĜíloha k žádosti A2 nebo C2
a) titul pĜed jménem

b) pĜíjmení

c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec

k) PSý

l) okres

m) kraj

n) stát

a) titul pĜed jménem

b) pĜíjmení

c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec

k) PSý

l) okres

m) kraj

n) stát

a) titul pĜed jménem

b) pĜíjmení

c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec
l) okres
n) stát

k) PSý
m) kraj
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Skupina

B

Ustanovení
odpovČdného zástupce

Podle § 6 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, ustanovujeme níže uvedeného odpovČdného zástupce

03 Držitel licence/Žadatel o udČlení licence
Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
04 Rodné þíslo/datum narození držitele/žadatele (nebylo-li pĜidČleno Rý)

05 Trvalé bydlištČ fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

    

c) þ. orientaþní

    

    

d) þást obce











e) obec



f) PSý











g) okres









h) kraj

    

    

i) stát











OdpovČdný zástupce
06 Titul pĜed jménem

07 PĜíjmení

08 Jméno

10 Datum narození
den

09 Titul za jménem

10a Rodné þíslo
mČsíc

rok

11 Státní obþanství

12 Trvalý pobyt v ýR (byl-li povolen), jinak bydlištČ odpovČdného zástupce
b) þ. popisné

a) ulice

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát
j) telefon
m) e-mail

k) fax

l) mobilní telefon
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Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno

Datum

PĜíjmení

Podpis žadatele
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PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Prohlášení odpovČdného zástupce
ustanoveného podle § 6 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ:

OdpovČdný zástupce
Titul pĜed jménem

PĜíjmení

Jméno

Titul za jménem

Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)

Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 písm. f) energetického zákona prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce
odpovČdného zástupce pro držitele licence/žadatele o udČlení licence
Jméno, pĜíjmení, pĜípadnČ dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel o licenci nebo její držitel zapsán v obchodním,
živnostenském nebo jiném rejstĜíku

    
Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

pro licencovanou þinnost

a že nejsem ustanoven do funkce odpovČdného zástupce pro licencovanou þinnost u jiného držitele licence.

Datum

Podpis odpovČdného zástupce

OvČĜení podpisu
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PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

03 Skupina

02 Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)
04 ýíslo licence

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

C1

ŽÁDOST O ZMċNU
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro fyzické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 9 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zmČnu licence pro podnikání v energetických odvČtvích:

05 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

06 Místo trvalého pobytu fyzické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

07 Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku, je-li žadatel zapsán)
a) ulice
b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát

08 PĜedmČt podnikání (druh licence)

09 Termín zmČny
den

mČsíc

rok
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10 PĜedmČt zmČny (nehodící se škrtnČte)
a) zmČna firmy, názvu nebo dodatku

ano

ne

b) zmČna bydlištČ

ano

ne

c) zmČna místa podnikání

ano

ne

d) zmČna odpovČdného zástupce

ano

ne

e) zmČna provozoven nebo vymezených území

ano

ne

f) jiná zmČna

ano

ne

jaká

11 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti, spoþívá-li zmČna ve zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu úþastníkĤ
trhu nebo omezení rozsahu licencované þinnosti (pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

Žadatelka/žadatel
Jméno

Datum

PĜíjmení

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Skupina

03 ýíslo licence

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

ŽÁDOST O ZMċNU

C2

licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro právnické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 9 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zmČnu licence pro podnikání v energetických odvČtvích:
04 Obchodní firma nebo název (podle výpisu z obchodního/živnostenského/jiného rejstĜíku nebo zakládací listiny)

05 Právní forma
B - akciová spoleþnost

C - spol. s ruþ. omezeným

D - státní podnik

F - veĜejná obch. spoleþnost

G - komanditní spoleþnost

H - sdružení s právní subjektivitou

E - družstvo

I - ostatní, uvećte
06 Sídlo právnické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát
j) telefon

k) fax

l) mobilní telefon

m) e-mail

07 Osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho þlenem (pokud je osob více, uvećte je na samostatné pĜíloze k tomuto formuláĜi)
a) titul pĜed jménem
b) pĜíjmení
c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec
l) okres
n) stát

k) PSý
m) kraj
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08 ZpĤsob jednání jménem právnické osoby

09 PĜedmČt podnikání (druh licence)

10 Termín zmČny
den

mČsíc

rok

11 PĜedmČt zmČny (nehodící se škrtnČte)
a) zmČna firmy nebo názvu

ano

ne

b) zmČna sídla právnické osoby

ano

ne

c) zmČna þlena statutárního orgánu

ano

ne

d) zmČna odpovČdného zástupce

ano

ne

e) zmČna provozoven nebo vymezených území

ano

ne

f) jiná zmČna

ano

ne

jaká

12 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti, spoþívá-li zmČna ve zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu úþastníkĤ
trhu nebo omezení rozsahu licencované þinnosti ( pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno
PĜíjmení

    

Datum











Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 10 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

03 Skupina

02 Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)
04 ýíslo licence

    

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

D1
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro fyzické osoby
Níže podepsaná osoba žádá podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zrušení licence pro podnikání
v energetických odvČtvích:

05 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

06 Místo trvalého pobytu fyzické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

07 Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku, je-li žadatel zapsán)
a) ulice
b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát
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08 PĜedmČt podnikání (druh licence)
09 Návrh Ĝešení vzniklé situace

10 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti (pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

11 Navrhované/skuteþné datum ukonþení licencované þinnosti
den

Žadatelka/žadatel
Jméno

Datum

mČsíc

rok

PĜíjmení

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 11 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Skupina

03 ýíslo licence

    

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

D2

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro právnické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zrušení licence pro podnikání
v energetických odvČtvích:
04 Obchodní firma nebo název (podle výpisu z obchodního/živnostenského/jiného rejstĜíku nebo zakládací listiny)

05 Sídlo právnické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát











06 PĜedmČt podnikání (druh licence)

07 Návrh Ĝešení vzniklé situace
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08 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti (pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

09 Navrhované/skuteþné datum ukonþení licencované þinnosti
den

mČsíc

rok

Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno

    

Datum

PĜíjmení











Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 12 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











11 – výroba elektĜiny

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození

02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

03 PoĜadové þíslo

04 Název provozovny

05 Provozovna

A – nová

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
Další provozovatel (pokud je znám)
a) identifikaþní þíslo

B – rušená

C – se zmČnou údajĤ

- vztahuje se pouze na novou provozovnu
- vztahuje se pouze na rušenou provozovnu

b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)

c) þíslo licence (byla-li udČlena)

07 Adresa provozovny
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

j) Ĝíþní km

i) název vodního toku

08 Poþet zdrojĤ v provozovnČ
09 Celkový instalovaný elektrický výkon provozovny

MWe, z toho

a) PE

    

MWe

b) JE

    

MWe

c) PPE

    

MWe

d) PSE

    

MWe

e) VE

    

MWe

f) PVE

    

MWe

g) VTE

    

MWe

h) SLE

    

MWe

i) GOE

    

MWe

j) AOE

    

MWe

k) KVET

    

MWe

i) jiná

    

MWe

typ jiného zdroje (viz i)

    

10 Celkový instalovaný tepelný výkon provozovny
a) PE

MWt

b) JE

MWt, z toho
MWt

c) PPE

MWt

d) PSE

    

MWt

e) SLE

    

MWt

f) GOE

    

MWt

g) AOE

    

MWt

h) KVET

    

MWt

i) jiná

    

MWt

typ jiného zdroje (viz i)
Typ provozovny (elektrárny)
PE – parní
JE – jaderná
VE – vodní
PVE – pĜeþerpávací vodní
SLE – solární
GOE – geotermální

PPE – paroplynová
VTE – vČtrná
AOE – jiná alternativní

PSE – plynová a spalovací
KVET – kombinovaná výroba elektĜiny a tepla
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SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
11 - výroba elektĜiny
strana 2
11 PoĜadové þíslo

12 Název provozovny

13 Rozpis podle zdrojĤ
PoĜadové þíslo zdroje

1.

2.

3.

4.

5.

Elektrický instalovaný
výkon zdroje (MWe)

    

    

    

    

    

Tepelný instalovaný výkon
zdroje (MWt)

    

    

    

    

    

NapČĢová úroveĖ vyvedení
elektrického výkonu

    

    

    

    

    

Typ turbíny

    

    

    

    

    

Typ generátoru

    

    

    

    

    

Druh paliva/zdroj energie
(vysvČtlivky)

    

    

    

    

    

Pro další zdroje použijte nový formuláĜ
Druh paliva/Zdroj energie
A – HnČdé uhlí
G – Propan–Butan
O – Sluneþní energie
Z – Ostatní

B – ýerné uhlí
H – Biomasa
P – Jaderné palivo

C – Koks
I – Bioplyn
Q – Vodní

D – Lehké topné oleje
J – Skládkový plyn
R – VČtrná

jaké

14 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do
den

mČsíc

rok

E – TČžké topné oleje
K – Kalový plyn

F – Zemní plyn
L – DĤlní plyn
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PrÏõÂloha cÏ. 13 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

12 – distribuce elektĜiny

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození

02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

03 PoĜadové þíslo

04 Název vymezeného území

05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nové vymezené území
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušené vymezené území
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)

c) þíslo licence (byla-li udČlena)

07 Adresa vymezeného území
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce

e) obec

f) PSý

h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

09 Trafostanice, které jsou
provozovány v DS

08 NapČĢové hladiny v DS
napČtí v kV

délka vedení
v km

typ vedení
(A – venkovní,
B – kabelové)

Násobné vedení

10 PĜenosová kapacita
11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do
den
mČsíc

Poþet pĜipojených
odbČrných míst ke dni
podání žádosti

MWe

rok

napČtí v kV

poþet
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PrÏõÂloha cÏ. 14 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











13 - pĜenos elektĜiny

SOUPIS ZAěÍZENÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, uvádím jako žadatelka/žadatel soupis zaĜízení pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 NapČĢová úroveĖ
    

ýíslo
vedení

kV

zkratka
od:

do:

þíslo vedení

trasy vedení (km)
jednouché

dvojité

trojité

þtyĜnásobné

1 soubČh

2 soubČhy

typ
prĤĜez
rok
vedení
vodiþe
stavby

(A/B)

Typ vedení (A – venkovní, B – kabelové)
Celkové trasy jednoduchého vedení o dané napČĢové úrovni
km
Celkové trasy dvojitého vedení o dané napČĢové úrovni

transformaþní výkon transformátorĤ
400/.....kV

km
Celkové trasy ostatního vedení o dané napČĢové úrovni

220/.....kV
km

Celkové trasy vedení o dané napČĢové úrovni

110/.....kV
km

poþet transformátorĤ
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PrÏõÂloha cÏ. 15 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











21 – výroba plynu

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození

02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

03 PoĜadové þíslo

04 Název provozovny

05 Provozovna

A – nová

B – rušená

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na novou provozovnu
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušenou provozovnu
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)

c) þíslo licence (byla-li udČlena)

07 Adresa provozovny
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce

e) obec

f) PSý

h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

08 Poþet zdrojĤ v provozovnČ

09 Typ provozovny
A – zemní plyn

B – propan, butan a jejich smČsi

C – koksárenský

D – degazaþní

E – generátorový

G – ostatní druhy plynĤ, jaké

10 Kapacita provozovny pro výrobu plynu
3

m /rok (t/rok pro zkapalnČný plyn)

11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do
den
mČsíc

rok

F – bioplyn
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PrÏõÂloha cÏ. 16 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.
ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

22 – distribuce plynu

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo







04 Název vymezeného území



    
    



05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nové vymezené území
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušené vymezené území
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa vymezeného území
a) ulice

b) þ. popisné

    

c) þ. orientaþní

    

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    













08 Druh plynu

A – zemní plyn naftový pro rozvod sítČmi

B – propan, butan a jejich smČsi pro rozvod sítČmi

C – koksárenský

D – degazaþní

E – skládkový

F – bioplyn

G – ostatní druhy plynĤ, jaké

    

09 Délka potrubí ve vlastnictví þi v užívání licencované osoby v km
mm

do 0,3 MPa

0,31 - 4,0 MPa

nad 4,0 MPa

do 300 DN
301 - 1000 DN
nad 1000 DN
10 PĜenosová kapacita

MW

11 Regulaþní stanice
celkový poþet

    

    

celkový instalovaný výkon

12 Poþet pĜipojených odbČrných míst ke dni poddání žádosti (podle kategorie odbČru)
Domácnost

MaloodbČratel

StĜední odbČratel

VelkoodbČratel

13 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do





den





mČsíc

rok

3

tis. Nm /hod.
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PrÏõÂloha cÏ. 17 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

23 – pĜeprava plynu

SOUPIS ZAěÍZENÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel soupis zaĜízení pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    

Plynovody
PoĜ.
þíslo

Koncové body
od

Jm. tlak
(MPa)

do

Jm. prĤmČr
(mm)

    

  











   
   
   
   
   
   
   
   































Rok
výstavby

    

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

VPS, PRS, PS
PoĜ.
þíslo

  
  
  

Název a lokalita

























3

Výkon (mil. m /den)

Tlaková
úroveĖ (MPa)














Kompresní stanice
celkový poþet

    

PĜedávací stanice
celkový poþet

    

celkový instalovaný výkon

    

MW

Rok
výstavby

Charakter
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PrÏõÂloha cÏ. 18 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

725 – uskladĖování plynu

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH ZÁSOBNÍKģ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), uvádím jako žadatelka/žadatel
údaje o jednotlivých zásobnících pro uskladĖování plynu pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo

04 Název zásobníku

    

   

    



05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nový zásobník
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušený zásobník
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa zásobníku
a) ulice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



08 Druh plynu











A – zemní plyn naftový

B – propan, butan a jejich smČsi pro rozvod sítČmi

C – koksárenský

D – degazaþní

E – skládkový

F – bioplyn

G – ostatní druhy plynĤ, jaké

    

09 Kapacita zásobníkĤ zkapalnČného plynu
    

10 Podzemní zásobníky plynu

tun

projektovaná instalovaná kapacita v mil. m

    

maximální denní tČžební výkon v mil. m

11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do





den





mČsíc









3

    

rok

3
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PrÏõÂloha cÏ. 19 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.
ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

31 - výroba tepelné energie

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo







04 Název provozovny



    
    


05 Provozovna

A – nová

B – rušená

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na novou provozovnu
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušenou provozovnu
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa provozovny
a) ulice

b) þ. popisné

    

c) þ. orientaþní

    

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



08 Typ provozovny









A - elektrárna


B - teplárna

C - výtopna

D - bloková kotelna

    

10 Celkový instalovaný tepelný výkon provozovny
a) parní

    

MWt

c) horkovodní (nad 115°C)

    

MWt

MWt, z toho

    

b) teplovodní (do 115°C)

    

z toho instalovaný tepelný výkon pro KVET

MWe

12 Rozpis podle zdrojĤ

Pro další zdroje použijte nový formuláĜ

PoĜadové þíslo zdroje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tepelný instalovaný výkon
zdroje (MWt)

  

  

  

  

  

  

  

  

Druh paliva/Zdroj energie

  

  

  

  

  

  

  

  

Tepelný výkon pro KVET
(MWt)

  

  

  

  

  

  

  

  

Druh paliva/Zdroj energie
A - HnČdé uhlí
B - ýerné uhlí
G - Propan–Butan
H - Biomasa
M - Tepelná energie pĤdy, vzduchu, vody

C - Koks
I - Bioplyn
N - Geotermální energie

D - Lehké topné oleje
J - Skládkový plyn
O - Sluneþní záĜení

Z – Ostatní, jaké

13 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do



den

MWt

MWt

    

11 Souþtový instalovaný elektrický výkon provozovny



E - ostatní



09 Poþet zdrojĤ v provozovnČ





mČsíc









rok

E - TČžké topné oleje
K - Kalový plyn
P - Jaderné palivo

F - Zemní plyn
L - DĤlní plyn
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PrÏõÂloha cÏ. 20 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

32 – rozvod tepelné energie

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo







04 Název vymezeného území



    
    



05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nové vymezené území
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušené vymezené území
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa vymezeného území
a) ulice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    











08 Délky rozvodĤ

    

a) parní

km

    

b) horkovodní
(nad 115°C)

09 PĜenosová kapacita

    

10 Poþet pĜedávacích stanic

    



den





mČsíc



c) teplovodní
(do 115°C)

MWt

11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do



km







rok

    

km
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PrÏõÂloha cÏ. 21 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.
ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

Seznam pĜedávacích stanic
pĜíloha k formuláĜi 32
PoĜadové þíslo





Název pĜedávací stanice





    
    

Typ pĜedávací stanice
    

CVS – centrální výmČníková stanice

Adresa
a) ulice

DPS – domovní pĜedávací stanice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



PoĜadové þíslo













Název pĜedávací stanice





    
    

Typ pĜedávací stanice
    

CVS – centrální výmČníková stanice

Adresa
a) ulice

DPS – domovní pĜedávací stanice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce










f) PSý

e) obec

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



PoĜadové þíslo













Název pĜedávací stanice





    
    

Typ pĜedávací stanice
    

CVS – centrální výmČníková stanice

Adresa
a) ulice

DPS – domovní pĜedávací stanice

b) þ. popisné

    

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    
g) okres

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla











c) þ. orientaþní
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PrÏõÂloha cÏ. 22 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

Finanþní bilance žadatele o licenci pro licencovanou þinnost - výhled
Uvedené údaje se týkají pouze licencované þinnosti

ýíslo

1
2
3
4
5
6
ýíslo

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Položka

rok
1

2

3

1

2

3

4

5

další

4

5

další

AKTIVA CELKEM (netto)
- Dlouhodobý majetek
- ObČžná aktiva
PASIVA CELKEM
- Vlastní kapitál
- Cizí zdroje
Položka

rok

Tržby za dodávku energií nebo poskytnuté
služby
Náklady vynaložené na dodávku energií nebo
poskytnuté služby
Obchodní marže
Ĝ.7-Ĝ.8
Tržby za dodávku vlastních energií
a poskytnuté služby
Náklady na materiál (vþ. paliv) a energie
Náklady na paliva a energie
Náklady na nakoupené služby
PĜidaná hodnota
Ĝ.9+Ĝ.10-Ĝ.11-Ĝ.12-Ĝ.13
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady
Ostatní výnosy
Zisk pĜed zdanČním
Ĝ.14-Ĝ.15-Ĝ.16-Ĝ.17+Ĝ.18
Zisk po zdanČní
Investiþní výdaje celkem

Finanþní bilance žadatele o udČlení licence na výrobu elektĜiny do celkového instalovaného výkonu
nižší než 1 MWe a na výrobu tepelné energie do celkového instalovaného výkonu nižší než 1 MWt
obsahuje pouze položky þíslo 1 až 9 tabulky.

Poznámky:
a) Pokud žadatel o licenci nepĜedloží údaje pro vývoj v þase pro prvních 5 let licencované þinnosti ve formČ úplných výkazĤ
jak je obvyklé v úþetnictví, postaþí pro posouzení jeho finanþní situace pĜedložit výše uvedenou tabulku,
b) V Ĝádku 21 se uvedou penČžní výdaje na poĜízení investiþního majetku. PĜípadné prodeje a jiné pĜevody majetku se
uvedou v komentáĜích.
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427
SDEÏ L E N IÂ
CÏeskeÂho statistickeÂho uÂrÏadu
ze dne 13. rÏõÂjna 2005
o zavedenõÂ Klasifikace hospitalizovanyÂch pacientuÊ (IR-DRG)
CÏeskyÂ statistickyÂ uÂrÏad ve spolupraÂci s Ministerstvem zdravotnictvõÂ podle § 19 odst. 2 zaÂkona cÏ. 89/1995 Sb.,
o staÂtnõÂ statistickeÂ sluzÏbeÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zavaÂdõÂ s uÂcÏinnostõÂ od 1. ledna 2006 Klasifikaci hospitalizovanyÂch pacientuÊ IR-DRG (daÂle jen ¹klasifikace IR-DRGª).
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups ± MezinaÂrodnõÂ zprÏesneÏneÂ skupiny
vztazÏeneÂ k diagnoÂze) umozÏnÏuje klasifikovat pacienty v akutnõÂ nemocnicÏnõÂ peÂcÏi na zaÂkladeÏ jejich klinickeÂ podobnosti a srovnatelnosti naÂkladuÊ na jejich nemocnicÏnõÂ pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2006 vydaÂvaÂ definicÏnõÂ manuaÂl, verze 003.2006 (formaÂt pdf) a program pro
automatizovaneÂ koÂdovaÂnõÂ podle teÂto klasifikace (tzv. grouper), cÏeskaÂ verze 003.2006. Za vydaÂnõÂ a distribuci vyÂsÏe
uvedeneÂ verze definicÏnõÂho manuaÂlu a grouperu IR-DRG odpovõÂdaÂ Institut pro postgraduaÂlnõÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ ve
zdravotnictvõÂ, RuskaÂ 85, 100 05 Praha 10, kteryÂ je soucÏasneÏ servisnõÂ organizacõÂ pro zajisÏt'ovaÂnõÂ vesÏkeryÂch cÏinnostõÂ
souvisejõÂcõÂch s definicÏnõÂm manuaÂlem a grouperem IR-DRG.
DefinicÏnõÂ manuaÂl a grouper IR-DRG lze obdrzÏet v elektronickeÂ podobeÏ postupem uvedenyÂm na webovyÂch
straÂnkaÂch www.nrc.ipvz.cz.
PrÏedseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
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UPO ZOR NEÏ N IÂ
Redakce sdeÏluje vsÏem uzÏivateluÊm SbõÂrky zaÂkonuÊ, zÏe od 1. listopadu 2005 dojde ke zmeÏneÏ jejõÂho sõÂdla
(adresy), vcÏetneÏ telefonu a faxu.
PuÊvodnõÂ adresa: Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB
170 34 Praha 7-HolesÏovice
telefon: 974 832 341
fax: 974 833 502
NovaÂ adresa:

Ministerstvo vnitra, NaÂm. HrdinuÊ 1634/3, posÏt. schr. 155/SB
140 21 Praha 4
telefon: 974 817 287
fax: 974 816 871
Redakce

IS S N 1 2 1 1 -1 2 4 4
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