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   Čj. OVA :  22315/2016-LRV 

   
  

                                       Stanovisko 
    
    
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí 

pro podnikání v energetických odvětvích 
 

________________________________________________________________________________ 
 

I. Úvod 
 

Vyhláška navazuje na novelu energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. s účinností od  
1. ledna 2016 a navazující vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro 
podnikání v energetických odvětvích. 
 

II. Připomínky a návrhy změn 
 
Problém a cíle řešení 
 
Předkladatel ve svém hodnocení dopadů regulace k definici problému  akcentuje  nadbytečnost 
nebo neúčelnost některých ustanovení stávající vyhlášky - např. doklady o obchodním majetku  
či duplicitní stanovení povinnosti žadatelům o udělení licence jako je stanoveno ve stavebním 
řízení. 
 
Uvádí vývoj počtu vydaných licencí a změn rozhodnutí. 
 
Cílový stav předkladatel charakterizuje následovně: stav, kdy prokázání podmínek pro udělení 
licence bude zjednodušeno a zpřehledněno právě s tím cílem, aby pro každé jednotlivé licenční 
řízení bylo případným účastníkům licenčního řízení předem zřejmé, jaké podmínky musejí splnit 
a způsob jejich posuzování Energetickým regulačním úřadem 
 
Varianty a jejich dopady 
 
Předkladatel pracuje s variantami I – současný stav a II – navrhované řešení. Vzhledem k povaze 
navrhované legislativní změny lze toto zjednodušené řešení akceptovat. 
 
Hodnocení nákladů a přínosů je provedeno zcela nesprávně. Předkladatel sice deklaruje celkově 
pozitivní přínos navrhované úpravy – zjednodušení příslušných ustanovení, což můžeme 
předkladateli věřit. Neuvádí však žádné údaje o odhadované administrativní zátěži v současné 
době (tzv. baseline), ani o úspoře administrativní zátěže na straně podnikatelů a veřejné správy. 
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Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace není v předloženém materiálu zmíněn. Navrhovaná legislativní změna 
je sice marginální, ale PK RIA doporučuje předkladateli, aby realizovat přezkum účinnosti regulace 
(ex-post vyhodnocení) celkové regulační aktivity ERU a zejména vyhlášek ERU. 
 
 
Na jednání PK RIA dne 9. 12. 2016 členové PK RIA obdrželi doplněnou Závěrečnou zprávu  
o hodnocení dopadů regulace. 
Předkladatel doplnil zejména část 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů. V doplněném textu se 
zabývá variantou II (zvolené řešení), přičemž podrobněji rozvádí argumentaci ke snížení 
administrativní zátěže u navrhované varianty. 
 
PK RIA se seznámila s připomínkami k návrhu vyhlášky, které vzneslo Nejvyšší státní 
zastupitelství dopisem ze dne 2 12. 2016 i se stanoviskem ERU ze dne 6. 12. 2016. 
 
Otázka odborné kompetence stavebních úřadů v souvislosti s udělováním licencí může mít 
ekonomické souvislosti, ale PK RIA se nevyjadřuje k textu vlastního legislativního návrhu, nýbrž 
k analýze jeho dopadů. Je připravena pro příslušné varianty posoudit zpracování dopadů. 
 
 
 
III. Závěr  
 
PK RIA předložené hodnocení dopadů regulace přijímá s doporučením: 
 

- doplnit  informace k dopadům varianty I (současný stav) 
- doplnit informace k přezkumu účinnosti regulace. 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

 

 
   
   

  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
v.r. 

  

předsedkyně komise 
 
 
 
 
 

 


