Platba správních poplatků za udělení, změny nebo zrušení licence
Výše poplatků
Položka 23 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích.
Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích
 na výrobu elektřiny, výrobu plynu, výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu
1 MW včetně 1.000,- Kč;
 na distribuci elektřiny, distribuci plynu, rozvod teplené energie do přenosové kapacity
1 MW včetně 1.000,- Kč;
 na přenos elektřiny, přepravu plynu, uskladňování plynu 10.000,- Kč;
 na výrobu elektřiny, výrobu plynu, výrobu tepelné energie od 1 MW výše
10.000,- Kč;
 na distribuci elektřiny, distribuci plynu, rozvod tepelné energie od 1 MW výše
10.000,- Kč;
 na obchod s elektřinou, na obchod s plynem 100.000,- Kč.
Změna licence pro podnikání v energetických odvětvích
 na výrobu elektřiny, na distribuci elektřiny, na přenos elektřiny, na obchod
s elektřinou, na výrobu plynu, na distribuci plynu, na přepravu plynu, na uskladňování
plynu, na obchod s plynem, na výrobu tepelné energie, na rozvod tepelné energie
1.000,- Kč.
Zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích
 na výrobu elektřiny, na distribuci elektřiny, na přenos elektřiny, na obchod
s elektřinou, na výrobu plynu, na distribuci plynu, na přepravu plynu, na uskladňování
plynu, na obchod s plynem, na výrobu tepelné energie, na rozvod tepelné energie
500,- Kč;
 vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení 500,- Kč.
Předmětem poplatku není
 změna licence nebo zrušení licence z podnětu ERÚ;
 změna licence, která navazuje na změnu provedenou v obchodním rejstříku.
Platba
Každý poplatek je nutné zaplatit jedním příkazem. Kumulace poplatků do jedné částky není
možná z důvodu jejich identifikace.
Platbu mohou žadatelé o správní úkon provést následujícími způsoby:
 Kolkem (pokud poplatek nepřesahuje 5.000,- Kč)
 Převodem na účet ERÚ – konstantní, variabilní a specifický symbol jsou povinné
údaje

Platba v ČR
Číslo účtu ERÚ: 19-2421001/0710
1. Konstantní symbol: žadatel vždy uvede 558
2. Variabilní symbol: VS smí obsahovat maximálně 10 číslic:
a) Právnická osoba uvede – svoje IČO.
b) Fyzická osoba uvede – svoje IČO, má-li je přiděleno, nemá-li je přiděleno, uvede
své RČ bez lomítka. Pokud nemá přiděleno ani RČ, uvede své datum narození
ve tvaru DDMMRRRR.
3. Specifický symbol: SS smí obsahovat maximálně 10 číslic:
Liší se podle typu žádosti.
a) SS pro uznání odborné kvalifikace – ALLRRMMPPP:
 A – vždy 5 (znak pro uznání odborné kvalifikace),
 LL – číslo licence, ke které se vztahuje,
 RRMM – poslední dvojčíslí roku a měsíce platby,
 PPP – pořadové číslo, žadatel jej obdrží na žádost od pracovníka
zabývajícího se touto problematikou;
b) SS pro žádost o licenci – ALLZ:
 A – vždy 1 (znak pro žádosti o vydání licence a jejich změny a zrušení);
 LL – číslo skupiny (11,12,13,14,21,22,23,24,25,31,32):
11 – výroba elektřiny,
12 – distribuce elektřiny,
13 – přenos elektřiny,
14 – obchod s elektřinou,
21 – výroba plynu,
22 – distribuce plynu,
23 – přeprava plynu,
24 – obchod s plynem,
25 – uskladňování plynu,
31 – výroba tepelné energie,
32 – rozvod tepelné energie;
 Z – typ žádosti:
1 – žádost o udělení licence,
2 – žádost o změnu licence,
3 – žádost o zrušení licence.
Např.: SS = 1112 = žádost o změnu licence skupiny 11
SS = 1223 = žádost zrušení licence skupiny 22
SS = 1321 = žádost o vydání nové licence skupiny 32

Platba ze zahraničí
KÓD IBAN: CZ78 0710 0000 1900 0242 1001
SWIFT CODE: CNB ACZ PP
Ostatní údaje jsou stejné jako pro platby v ČR.

