
__________________________________________________________________________________ 

Podrobnější informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v Metodickém návodu ERÚ umístěném v sekci Informace 

pro žadatele. Ve stejné sekci jsou umístěny také veškeré formuláře a vzory ke stažení. Všechny skutečnosti a jejich posouzení 

lze rozhodovat pouze na základě zahájeného správního řízení pro konkrétní případ. Tento materiál je obecný (informativní) 

a není právně závazný. 

 

Doklady výrobců elektřiny s instalovaným výkonem nižším než  

200 kW 

• Formulář žádost o licenci. 

• Doklad o přiděleném IČ (výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského či 

obdobného rejstříku) nebo žádost o přidělení/evidenci IČ. 

• Formulář údaje pro informace z Rejstříku trestů (nedokládá-li výpis s rejstříku 

žadatel). 

• Je-li žadatelem právnická osoba, anebo pokud fyzická osoba (žadatel) nesplňuje 

odbornou způsobilost, doloží formulář ustanovení odpovědného zástupce a jeho 

prohlášení (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen). 

• Odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce – vzdělání technického 

směru (VŠ nebo SŠ s maturitou nebo vyučení v oboru), praxe v oboru (VŠ nejméně 3 

roky, SŠ nejméně 6 roků, vyučení nejméně 3 roky) nebo osvědčení o rekvalifikaci 

k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném 

státě. (Pro instalovaný výkon výrobny elektřiny z OZE do 20 kW včetně se 

nedokládá.) 

• Formulář „Seznam jednotlivých provozoven“ pro výrobu elektřiny. 

• Vlastnictví stavební části energetického zařízení, tj. výpis z katastru nemovitostí, 

kupní nebo jiná smlouva apod., vše za předpokladu, že energetické zařízení stavební 

část obsahuje (např. fotovoltaická elektrárna zpravidla stavební část neobsahuje, malá 

vodní elektrárna stavební část zpravidla obsahuje – vtokový objekt, strojovna MVE 

apod.). 

• Vlastnictví zařízení (technologické části energetického zařízení), kupní nebo jiná 

smlouva apod.  

• Katastrální mapa ve vhodném měřítku s vyznačením umístění provozovny. 

• V případě společného jmění manželů či jiného druhu spoluvlastnictví je potřeba 

doložit také souhlas spoluvlastníků s podnikáním v případě spoluvlastnictví - originál 

nebo ověřená kopie. 

• V případě užívacího práva (nájemní vztah, výpůjčka, výprosa, jiný užívací titul) 

souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho užíváním pro účely licencované 

činnosti po dobu, na kterou má být licence udělena, v případě pochybností na dobu 

neurčitou. Na vyžádání ERÚ dokládá žadatel i vlastnické právo vlastníka.   

• Prokázání technických předpokladů – souhrn jednotlivých možných požadovaných 

dokumentů uveden v metodickém návodu. 

 

 


