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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2016

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmín-
kách podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zá-
kona č. 211/2011 Sb., k provedení § 7 energetického
zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování fi-
nančních a technických předpokladů a odborné způ-
sobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby
určení vymezeného území a provozovny, prokázání
vlastnického nebo užívacího práva k užívání energe-
tického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného
zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení
licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podni-
kání uděleného v jiném členském státě Evropské
unie.

§ 2

Prokazování finančních předpokladů

(1) Žadatel o udělení licence pro podnikání
v energetických odvětvích (dále jen „žadatel“) pro-
kazuje finanční předpoklady

a) objemem dostupných finančních prostředků,
a to:

1. měsíčními výpisy z bankovního účtu o počá-
tečních a konečných zůstatcích za posledních
12 předcházejících kalendářních měsíců nebo
za kratší období, nevykonává-li podnikatel-
skou činnost po dobu alespoň jednoho roku,

2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden
účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční
závazky a o pohybech na účtu za posledních
12 předcházejících kalendářních měsíců nebo
za kratší období, nevykonává-li žadatel pod-
nikatelskou činnost po dobu alespoň jed-
noho roku, nebo

3. smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou ob-
dobného typu, pokud žadatel nemá dosta-
tečné vlastní zdroje,

b) daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech
a výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo
poslední účetní závěrkou včetně její přílohy ve
zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel
v předcházejícím účetním období vykonával
podnikatelskou činnost; poslední účetní závěrka
je předkládána v plném rozsahu v případě, že
žadatel má povinnost zpracovat audit,

c) podnikatelským plánem obsahujícím popis
dlouhodobé schopnosti financování licencované
činnosti a finanční bilancí obsahující předpoklá-
dané náklady a výnosy z licencované činnosti;
obsah finanční bilance žadatele je uveden v pří-
loze č. 22 k této vyhlášce.

(2) Žadatel o udělení licence na obchod s elek-
třinou nebo na obchod s plynem není povinen pro-
kazovat finanční předpoklady způsobem uvedeným
v odstavci 1 písm. c).

(3) Žadatel dále prokazuje výstupem z insol-
venčního rejstříku, že v průběhu uplynulých 3 let
ode dne podání žádosti o udělení licence soud ne-
zrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že
bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud ne-
zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka
nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu
proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující.
V případě, že žadatel není zapsán v obchodním rej-
stříku nebo veden v živnostenském nebo obdobném
rejstříku, nebo nevykonával v období uplynulých
3 let podnikatelskou činnost, prokazuje tyto skuteč-
nosti jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné po-
chybnosti.

(4) Žadatel dále prokazuje potvrzením přísluš-
ného orgánu, že nemá evidován nedoplatek u orgánů
Finanční správy České republiky a orgánů Celní
správy České republiky.
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(5) Žadatel dále prokazuje potvrzením vyda-
ným příslušnou okresní správou sociálního zabezpe-
čení, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.

(6) Žadatel dále prokazuje, že nemá evidovány
nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojiš-
tění a jiné nedoplatky na pokutách a poplatcích,
které nelze doložit doklady vydanými podle od-
stavce 4 nebo 5, jiným způsobem nevzbuzujícím dů-
vodné pochybnosti.

§ 3

Prokazování technických předpokladů

(1) Žadatel prokazuje splnění technických
předpokladů energetického zařízení dokladem
osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení,
kterým je

a) u energetických zařízení nově uváděných do
provozu zpráva o výchozí revizi energetického
zařízení, pokud jiný právní předpis ukládá po-
vinnost nebo technická norma stanoví prove-
dení výchozí revize před uvedením do provozu,

b) u již provozovaných energetických zařízení
zpráva o výchozí revizi, pokud nevznikla po-
vinnost provést pravidelnou nebo provozní re-
vizi energetického zařízení, jinak zpráva o pra-
videlné nebo provozní revizi energetického za-
řízení, doklad o provedené zkoušce energetic-
kého zařízení, pokud jiný právní předpis nebo
technická norma ukládá povinnost provedení
revize energetického zařízení nebo zkoušek
energetického zařízení, nebo

c) v případě nízkotlaké kotelny1) zápis o odborné
prohlídce kotelny.

(2) Doklad prokazující bezpečnost energetic-
kého zařízení je možné nahradit znaleckým posud-
kem osvědčujícím bezpečnost energetického zaří-
zení.

(3) Doklady prokazující provedení revize, od-
borné prohlídky nebo zkoušky podle odstavce 1
nebo znalecký posudek podle odstavce 2 nesmějí
být ke dni, ke kterému jsou předkládány Energetic-
kému regulačnímu úřadu (dále jen „Úřad“), starší

6 měsíců, pokud jiný právní předpis nebo technická
norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu.

(4) Žadatel prokazuje splnění technických
předpokladů dále

a) rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami,
pokud je podle vodního zákona povolení k na-
kládání s vodami podmínkou k provozování
energetického zařízení,

b) rozhodnutím o povolení k příslušné hornické
činnosti, pokud je podle zákona o hornické čin-
nosti, výbušninách a o státní báňské správě po-
volení k příslušné hornické činnosti podmínkou
k provozování energetického zařízení.

(5) Je-li energetické zařízení stavbou podle sta-
vebního zákona, prokazuje žadatel splnění technic-
kých předpokladů energetického zařízení dále u

a) předčasně užívaného energetického zařízení po-
volením stavebního úřadu k předčasnému uží-
vání stavby před jeho úplným dokončením,

b) energetického zařízení ve zkušebním provozu

1. stavebním povolením, pokud provedení zku-
šebního provozu uložil stavební úřad ve sta-
vebním povolení, nebo

2. rozhodnutím stavebního úřadu o povolení
nebo nařízení zkušebního provozu,

c) ostatních energetických zařízení nově uvádě-
ných do provozu

1. územním rozhodnutím, pokud se jedná
o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují sta-
vební povolení ani ohlášení,

2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu
nebo zařízení, které nevyžadují stavební po-
volení ani ohlášení,

3. veřejnoprávní smlouvou, pokud se jedná
o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují sta-
vební povolení ani ohlášení,

4. regulačním plánem nahrazujícím příslušné
územní rozhodnutí, pokud se jedná o stavbu
nebo zařízení, které nevyžadují stavební po-
volení ani ohlášení,

5. oznámením záměru započít s užíváním
stavby stavebnímu úřadu a současně prohlá-
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šením žadatele, že stavební úřad užívání
stavby nezakázal, nebo

6. kolaudačním souhlasem,

d) již provozovaného energetického zařízení

1. územním rozhodnutím, pokud se jedná
o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují sta-
vební povolení ani ohlášení,

2. územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu
nebo zařízení, které nevyžadují stavební po-
volení ani ohlášení,

3. oznámením záměru započít s užíváním
stavby stavebnímu úřadu a současně prohlá-
šením žadatele, že stavební úřad užívání
stavby nezakázal,

4. kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudač-
ním souhlasem uděleným podle stavebního
zákona, popřípadě dokumentací skutečného
provedení stavby nebo zjednodušenou do-
kumentací, nebo

5. jiným dokladem stavebního úřadu nebo ji-
ným věrohodným způsobem dokládajícím
splnění podmínek pro užívání nebo provo-
zování stavby podle stavebního zákona.

§ 4

Prokazování odborné způsobilosti

(1) Žadatel dokládá dosažené vzdělání diplo-
mem, maturitním vysvědčením, výučním listem nebo
jiným dokladem o dosaženém vzdělání. Dosažení
rekvalifikace dokládá žadatel osvědčením o rekvalifi-
kaci vydaným rekvalifikačním zařízením v souladu
s právními předpisy platnými v době dosažení dané
rekvalifikace.

(2) Žadatel dokládá získání praxe v oboru po-
tvrzením o zaměstnání nebo pracovním posudkem2),
popřípadě jiným hodnověrným způsobem, získal-li
praxi v oboru v pracovním nebo jiném obdobném
poměru. Získal-li žadatel praxi v oboru výkonem
podnikatelské činnosti, dokládá získanou praxi

a) výpisem ze živnostenského rejstříku nebo ob-
dobného rejstříku vedeného v jiném státě a

b) daňovým přiznáním nebo jiným dokladem,

z něhož je patrné, že vykonával danou podni-
katelskou činnost v oboru po dobu vyžadova-
nou energetickým zákonem.

(3) Při prokazování získání odborné kvalifikace
nebo jiné způsobilosti státních příslušníků států
Evropské unie se postupuje podle zákona o uznávání
odborné kvalifikace3).

§ 5

Prokazování vlastnického nebo užívacího práva
k energetickému zařízení

(1) Vlastnické právo k energetickému zařízení
žadatel prokazuje

a) výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se
vlastnické právo do katastru nemovitostí, nebo

b) smlouvou nebo jiným dokladem o nabytí vlast-
nického práva, nezapisuje-li se vlastnické právo
do katastru nemovitostí.

(2) Užívací právo k energetickému zařízení ža-
datel prokazuje

a) výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li
právo užívat nemovitost ze zápisu v katastru
nemovitostí, nebo

b) smlouvou nebo jiným dokladem, na základě
kterého žadateli vzniká právo užívat dané ener-
getické zařízení, nezapisuje-li se užívací právo
do katastru nemovitostí.

(3) Nelze-li vlastnické právo nebo užívací
právo k energetickému zařízení prokázat způsoby
uvedenými v odstavci 1 nebo 2, lze takové právo
k energetickému zařízení prokázat i jiným způsobem
nevzbuzujícím důvodné pochybnosti.

(4) Není-li žadatel vlastníkem energetického
zařízení, dokládá na vyžádání Úřadu i vlastnické
právo vlastníka způsoby uvedenými v odstavcích 1
až 3.

§ 6

Určení vymezeného území

(1) Vymezené území se v žádosti o udělení li-
cence a dokladech přikládaných k žádosti určuje pro
licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce
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plynu nebo rozvodu tepelné energie zákresem sou-
vislého území, ve kterém má být činnost vykoná-
vána, do katastrální mapy nebo její zvětšeniny s vy-
značením

a) katastrálních území a zároveň seznamem katas-
trálních území v souvislém území a zákresem
umístění energetického zařízení do katastrální
mapy,

b) parcelních čísel pozemků podle katastru nemo-
vitostí, pokud nelze vymezené území určit způ-
sobem podle předchozího písmene nebo to je
z důvodu přehlednosti a zřejmosti účelnější,
a zákresem umístění energetického zařízení do
katastrální mapy,

c) parcelních čísel pozemků podle katastru nemo-
vitostí, na nichž se nacházejí zařízení distribuční
soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení
a odběrná místa zákazníků, do nichž žadatel
distribuuje nebo má distribuovat elektřinu nebo
plyn nebo dodávat tepelnou energii, pokud ne-
lze vymezené území určit způsobem podle pís-
mene a) nebo b) nebo to je z důvodu přehled-
nosti účelnější, a zákresem umístění energetic-
kého zařízení do katastrální mapy.

(2) Žadatel o udělení licence na činnost přenosu
elektřiny nebo přepravy plynu dále předkládá

a) soupis zařízení přenosové nebo přepravní sou-
stavy; žadatel uvede technické údaje o předáva-
cích nebo odběrných místech mezi přenosovou
nebo přepravní soustavou a ostatními zaříze-
ními elektrizační nebo plynárenské soustavy,
délky vedení zařízení přenosové nebo přepravní
soustavy a zákresy těchto vedení do katastrální
mapy a

b) údaje o propojení přenosové nebo přepravní
soustavy se soustavami provozovanými ve stá-
tech sousedících s Českou republikou a údaji
o připojení přenosové nebo přepravní soustavy
k výrobnám elektřiny nebo plynu, distribučním
soustavám nebo zásobníkům plynu; žadatel
uvede názvy obcí, případně jejich části, a názvy
a číselné kódy katastrálních území, v nichž se
nacházejí místa připojení nebo propojení přeno-
sové nebo přepravní soustavy.

§ 7

Určení provozovny

Provozovna se v dokladech přikládaných k žá-

dosti o udělení licence vymezuje údaji, podle kterých
je možné jednoznačně určit energetické zařízení, na
němž je vykonávána nebo má být vykonávána licen-
covaná činnost výroby elektřiny, výroby plynu, vý-
roby tepelné energie nebo uskladňování plynu. Tě-
mito údaji jsou

a) název nebo jiné rozlišující označení provo-
zovny,

b) identifikační údaje o stávajícím a předchozím
provozovateli energetického zařízení,

c) údaje identifikující umístění provozovny, ze-
jména název obce a případně její části, název
ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přidě-
leno, poštovní směrovací číslo, dále název a čí-
selný kód katastrálního území, kde je provo-
zovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle
katastru nemovitostí, na kterém je provozovna
umístěna, zákres umístění provozovny do kopie
katastrální mapy,

d) technická specifikace a další technické údaje
o provozovně,

e) v případě výrobny elektřiny údaje o každém
jednotlivém výrobním zdroji elektřiny, kterými
jsou instalovaný výkon a druh podporovaného
zdroje využívaného výrobním zdrojem elek-
třiny, a

f) v případě výrobny elektřiny využívající energie
vody i údaj o říčním kilometru a název toku, na
němž je výrobna elektřiny umístěna.

§ 8

Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce

Prohlášení odpovědného zástupce, které se při-
pojuje k žádosti o udělení licence, obsahuje

a) jméno a příjmení odpovědného zástupce, rodné
číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození,

b) vyjádření jeho souhlasu s ustanovením do
funkce odpovědného zástupce,

c) jméno a příjmení a případný dodatek žadatele,
název, popřípadě obchodní firmu, je-li žadatel
zapsán v obchodním rejstříku, identifikační
číslo a druh licencované činnosti a

d) úředně ověřený podpis odpovědného zástupce.
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§ 9

Společná ustanovení

(1) Vzory žádostí o udělení, změnu a zrušení
licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou
uvedeny v přílohách č. 1 až 22 k této vyhlášce.

(2) Vzory žádostí o uznání oprávnění k podni-
kání uděleného v jiném členském státě Evropské unie
jsou uvedeny v přílohách č. 23 a 24 k této vyhlášce.

(3) Ustanovení této vyhlášky, upravující náleži-
tosti prohlášení odpovědného zástupce, určení pro-
vozovny, určení vymezeného území, způsoby pro-
kazování vlastnického nebo užívacího práva k ener-
getickému zařízení, prokazování a dokládání finanč-
ních a technických předpokladů a způsoby
prokazování odborné způsobilosti, se rovněž vzta-
hují na podávání žádosti o změnu rozhodnutí o udě-
lení licence.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udě-

lování licencí pro podnikání v energetických od-
větvích.

2. Vyhláška č. 363/2007 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování
licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

3. Vyhláška č. 358/2009 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování
licencí pro podnikání v energetických odvětvích,
ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb.

4. Vyhláška č. 392/2011 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování
licencí pro podnikání v energetických odvětvích,
ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 445/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování
licencí pro podnikání v energetických odvětvích,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2016

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona
o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5,
§ 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy vý-
běru formy podpory elektřiny u operátora trhu, po-
stup registrace formy podpory elektřiny a provozní
podpory tepla u operátora trhu (dále jen „registrace
podpory“), termíny a postupy výběru a změn re-
žimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabíd-
nutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných
zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2

Postup registrace podpory

(1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí regis-
traci podpory v systému operátora trhu postupem

a) zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,

b) zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji
nebo výrobně tepla a

c) výběru formy podpory elektřiny, případně re-
žimu zeleného bonusu výrobcem nebo regis-
trace provozní podpory tepla.

(2) Operátor trhu ověří údaje k registraci pod-
pory podle § 7. V případě ověření shody údajů je
registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů
potřebných k registraci podpory podle odstavce 1.

§ 3

Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla

(1) Výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje v sys-
tému operátora trhu svoje identifikační údaje a další
údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle
přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je platným za-
ručeným elektronickým podpisem.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu za-
evidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu po-
stupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou
přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno,
a umožní zabezpečený přístup do systému operátora
trhu.

(3) Výrobci tepla, který v systému operátora
trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor
trhu přidělí registrační číslo a umožní zabezpečený
přístup do systému operátora trhu.

§ 4

Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny

(1) Výrobce, kterému byl umožněn zabezpe-
čený přístup do systému operátora trhu podle § 3
odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje
údaje o výrobním zdroji elektřiny podle přílohy
č. 2 k této vyhlášce. Výrobním zdrojem elektřiny
se rozumí zařízení výrobny elektřiny určené pro vý-
robu elektřiny, charakterizované údaji podle přílohy
č. 2 k této vyhlášce.

(2) V případě elektřiny vyrobené z obnovitel-
ných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo vysoko-
účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy
dochází k souběhu podpory, zaeviduje výrobce
údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci v systému
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operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor
každého výrobního zdroje elektřiny a také jedno-
značný identifikátor výrobny elektřiny.

§ 5

Evidence údajů o výrobně tepla

(1) Výrobce tepla, kterému byl umožněn zabez-
pečený přístup do systému operátora trhu podle § 3
odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje
údaje o každé výrobně tepla v rozsahu podle přílohy
č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje výrobnu
tepla, která je zároveň výrobnou elektřiny, je povi-
nen zaevidovat současně s údaji podle odstavce 1
údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla v systému
operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor
výrobny tepla.

§ 6

Termín a postup výběru formy podpory

(1) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu
pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl při-
dělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje
elektřiny podle § 4 odst. 3, údaje potřebné pro vý-
platu podpory podle cenového rozhodnutí Úřadu,
zvolenou formu podpory elektřiny, a pokud zvolil
podporu elektřiny formou zelených bonusů, zaevi-
duje také zvolený režim zeleného bonusu.

(2) Na základě údajů uvedených výrobcem
nebo výrobcem tepla při registraci podpory přiřadí
operátor trhu kategorie podpory v souladu s ceno-
vým rozhodnutím Úřadu.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu
vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu po-
vinně vykupujícímu, oznámí tuto skutečnost po-
vinně vykupujícímu prostřednictvím systému operá-
tora trhu nejméně 30 dnů před požadovaným zahá-
jením výkupu elektřiny.

(4) Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou
z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupu-
jícímu, operátor trhu zpřístupní povinně vykupují-
címu v systému operátora trhu údaje potřebné pro
uzavření smlouvy.

§ 7

Ověření údajů k registraci podpory elektřiny
a podpory tepla

(1) Operátor trhu neprodleně informuje provo-
zovatele přenosové nebo distribuční soustavy pro-
střednictvím systému operátora trhu o evidenci
údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 4. Pro-
vozovatel přenosové nebo distribuční soustavy in-
formuje operátora trhu prostřednictvím systému
operátora trhu do 4 pracovních dnů od obdržení
informace podle věty první, zda se jeho údaje o iden-
tifikačních číselných kódech předávacích míst, způ-
sobu připojení výrobního zdroje, napěťové hladině,
hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje
a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo
distribuční soustavě z protokolu o prvním paralel-
ním připojení nebo obdobném dokladu a datu insta-
lace měřicího zařízení v předávacím místě shodují
s údaji evidovanými v systému operátora trhu.

(2) Operátor trhu neprodleně po zaevidování
údajů podle § 3 a 4 ověří shodu evidovaných údajů
o výrobci a výrobním zdroji elektřiny s údaji

a) evidovanými v systému operátora trhu,

b) v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elek-
třiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí
o udělení licence na výrobu elektřiny a

c) v informaci provozovatele přenosové nebo dis-
tribuční soustavy podle odstavce 1.

(3) Operátor trhu neprodleně po zaevidování
údajů podle § 3 a 5 ověří shodu evidovaných údajů
o výrobci tepla a výrobně tepla s údaji v rozhodnutí
o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo
rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence
na výrobu tepelné energie.

(4) Pokud operátor trhu zjistí, že se některé
z údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla
v systému operátora trhu neshodují s údaji ověřova-
nými podle odstavce 2 nebo 3, není možné dokončit
registraci podpory. Operátor trhu o této skutečnosti
neprodleně informuje výrobce nebo výrobce tepla
prostřednictvím systému operátora trhu s uvedením,
o které údaje se jedná.

(5) Operátor trhu informuje neprodleně vý-
robce nebo výrobce tepla o ověření shody údajů
a o dokončení registrace podpory prostřednictvím
systému operátora trhu, a pokud výrobce nabídl
elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k vý-
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kupu povinně vykupujícímu, informuje rovněž po-
vinně vykupujícího.

§ 8

Aktualizace evidovaných údajů k registraci
podpory a změna formy podpory elektřiny nebo

režimu zeleného bonusu na elektřinu

(1) V případě, že došlo ke změně údajů evido-
vaných výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci
podpory, výrobce nebo výrobce tepla neprodleně
aktualizuje evidované údaje v systému operátora
trhu. Operátor trhu ověří aktualizované údaje postu-
pem podle § 7 přiměřeně. Pokud výrobce nabídl
elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k vý-
kupu povinně vykupujícímu, operátor trhu o této
změně neprodleně informuje povinně vykupujícího.

(2) Při změně zvolené formy podpory elektřiny
z obnovitelných zdrojů nebo změně režimu zele-
ného bonusu na elektřinu se použije ustanovení § 6
obdobně. Změnu zvolené formy podpory elektřiny
z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zele-
ného bonusu na elektřinu zaeviduje výrobce v systé-
mu operátora trhu nejpozději do 30. listopadu da-
ného kalendářního roku pro následující kalendářní
rok.

§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Registrace podpory zahájená přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vy-

hlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech vý-
běru formy podpory, postupech registrace podpor
u operátora trhu, termínech a postupech výběru
a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a ter-
mínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (re-
gistrační vyhláška), ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Stávající registrace výrobců a výrobců tepla
u operátora trhu provedené na základě vyhlášky
č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru
formy podpory, postupech registrace podpor u ope-
rátora trhu, termínech a postupech výběru a změn
režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu na-
bídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační
vyhláška), zůstávají v platnosti.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postu-
pech výběru formy podpory, postupech registrace
podpor u operátora trhu, termínech a postupech vý-
běru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu
a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu
(registrační vyhláška), se zrušuje.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 7. ledna 2016

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje
podpora pro podporované zdroje energie.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí č. 9/
/2015 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29. prosince 2015, v částce 10. Uvedeným dnem uveřejnění
nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo výše uvedené cenové rozhodnutí dne 1. ledna 2016.

Předsedkyně:

v z. Ing. Nehoda v. r.
1. místopředseda
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neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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