
Uznávání oprávnění podnikat 

Na základě zákona č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon 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, a další související zákony (dále jen „zákon 

č. 211/2011 Sb.“), byl novelizován zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický 

zákon“). Energetický regulační úřad se od data nabytí účinnosti zákona č. 211/2011 Sb., 

tj. dne 19. 8. 2011 stal orgánem, který rozhoduje o uznání oprávnění podnikat.  

Uznání oprávnění podnikat upravuje ust. § 7a energetického zákona. 

Znění zákona můžete najít i na internetové stránce Energetického regulačního úřadu 

pod odkazem Legislativa (Právní předpisy ČR – Zákony). 

Postup při žádání o uznání oprávnění podnikat ve smyslu ust. § 7a energetického zákona 

je následující. 

Tato informace je určena osobám, které hodlají podnikat v energetických odvětvích na území 

České republiky na základě oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod 

s plynem uděleného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie.  

1. Žadatel vyplní žádost a přiloží požadované doklady 

Vzor žádosti o uznání oprávnění podnikat je k dispozici: 

• na těchto webových stránkách – zde: https://www.eru.cz/licence v části „Formuláře 

a vzory dokumentů“ (formulář Z1 pro fyzické osoby, formulář Z2 pro právnické osoby). 

 K žádosti je potřeba doložit: 

• doklad/y prokazující, že daný subjekt má oprávnění vydané jiným členským státem 

Evropské unie pro výkon činnosti v oblasti obchodu s elektřinou nebo obchodu 

s plynem  -  úředně ověřený a úředně přeložený; 

• výpis z obchodního rejstříku - úředně ověřený a úředně přeložený; 

• výpis z obchodního rejstříku organizační složky (pokud byla zřízena) 

• formulář Údaje pro výpis z rejstříku trestů - zde vyplnit údaje o všech členech 

statutárního orgánu společnosti. 

Správní poplatek za dané řízení není stanoven. 

2. Žadatel předloží žádost ERÚ – odboru licencí 

Vyplněnou žádost s přílohami předloží žadatel Energetickému regulačnímu úřadu.  

Řízení o uznání oprávnění podnikat probíhá v českém jazyce a zahraniční dokumenty musí 

být úředně ověřeny a úředně přeloženy do českého jazyka. 

https://www.eru.cz/licence


3. Rozhodnutí o žádosti 

Na základě předložené žádosti, která je úplná, tedy žádosti mající vyplněné všechny povinné 

údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti, rozhodne ERÚ o uznání 

oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem. 

 

 

  

 


