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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

03 ýíslo žádosti(vyplní ERÚ)

02 Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

A1

ŽÁDOST O UDċLENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro fyzické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o udČlení licence pro podnikání v energetických odvČtvích:

04 Titul pĜed jménem

05 PĜíjmení

06 Jméno

07 Titul za jménem

08 Státní obþanství

09 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

10 Místo trvalého pobytu fyzické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

f) PSý

h) kraj

11 Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku, je-li žadatel zapsán)
a) ulice
b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

i) stát

12 PĜedmČt podnikání (druh licence)

f) PSý

h) kraj
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13 Datum zahájení licencované þinnosti (nejdĜíve den vzniku oprávnČní k licencované þinnosti nebo den pozdČjší)
den

mČsíc

rok

14 Doba, na kterou je o licenci žádáno (nejdéle 25 let nebo 5 let na obchod s elektĜinou, na obchod s plynem)

Žadatelka/žadatel
Jméno

Datum

PĜíjmení

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Zahraniþní fyzická osoba
PĜíloha k formuláĜi A1
01 Organizaþní složka podniku
a) oznaþení organizaþní složky podniku

b) identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Sídlo organizaþní složky podniku
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

ano

ne

Žadatel a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

ano

ne

Vedoucí organizaþní složky a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

ano

ne

OdpovČdný zástupce a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

03 Jméno

PĜíjmení

Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)
BydlištČ fyzické osoby mimo území ýR
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) vyšší územní celek (okres, kraj, zemČ nebo obdobný celek)

h) stát

04 Místo pobytu fyzické osoby v ýR (byl-li povolen)
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

f) PSý

h) kraj
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 ýíslo žádosti(vyplní ERÚ)

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

A2

ŽÁDOST O UDċLENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro právnické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o udČlení licence pro podnikání v energetických odvČtvích:
03 Obchodní firma nebo název (podle výpisu z obchodního/živnostenského/jiného rejstĜíku nebo zakládací listiny)

04 Právní forma
B - akciová spoleþnost

C - spol. s ruþ. omezeným

D - státní podnik

F - veĜejná obch. spoleþnost

G - komanditní spoleþnost

H - sdružení s právní subjektivitou

I - ostatní, uvećte
05 Sídlo právnické osoby
a) ulice

E - družstvo

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát







j) telefon




k) fax

l) mobilní telefon

m) e-mail

06 Osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho þlenem (pokud je osob více, uvećte je na samostatné pĜíloze k tomuto formuláĜi)
a) titul pĜed jménem
b) pĜíjmení
c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec
l) okres
n) stát

k) PSý
m) kraj
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07 ZpĤsob jednání jménem právnické osoby

08 PĜedmČt podnikání (druh licence)

09 Datum zahájení licencované þinnosti (nejdĜíve den vzniku oprávnČní k licencované þinnosti nebo den pozdČjší)
den

mČsíc

rok

10 Doba, na kterou je o licenci žádáno (nejdéle 25 let nebo 5 let u licence na obchod s elektĜinou, na obchod s plynem, þinnosti operátora trhu)

Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno
PĜíjmení

Datum

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Zahraniþní právnická osoba
pĜíloha k formuláĜi A2
01 Organizaþní složka podniku
a) oznaþení organizaþní složky podniku

b) identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Sídlo organizaþní složky podniku
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

ano

ne

Vedoucí organizaþní složky a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

ano

ne

OdpovČdný zástupce a místo jeho pobytu v ýR (byl-li povolen) a bydlištČ

03 Jméno

PĜíjmení

Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)

BydlištČ fyzické osoby mimo území ýR
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) vyšší územní celek (okres, kraj, zemČ nebo obdobný celek)

h) stát

04 Místo pobytu fyzické osoby v ýR (byl-li povolen)
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

g) okres

f) PSý

h) kraj
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PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Další osoby, které jsou þlenem statutárního orgánu
pĜíloha k žádosti A2 nebo C2
a) titul pĜed jménem

b) pĜíjmení

c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec

k) PSý

l) okres

m) kraj

n) stát

a) titul pĜed jménem

b) pĜíjmení

c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec

k) PSý

l) okres

m) kraj

n) stát

a) titul pĜed jménem

b) pĜíjmení

c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec
l) okres
n) stát

k) PSý
m) kraj
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PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Skupina

B

Ustanovení
odpovČdného zástupce

Podle § 6 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, ustanovujeme níže uvedeného odpovČdného zástupce

03 Držitel licence/Žadatel o udČlení licence
Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
04 Rodné þíslo/datum narození držitele/žadatele (nebylo-li pĜidČleno Rý)

05 Trvalé bydlištČ fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

    

c) þ. orientaþní

    

    

d) þást obce











e) obec



f) PSý











g) okres









h) kraj

    

    

i) stát











OdpovČdný zástupce
06 Titul pĜed jménem

07 PĜíjmení

08 Jméno

10 Datum narození
den

09 Titul za jménem

10a Rodné þíslo
mČsíc

rok

11 Státní obþanství

12 Trvalý pobyt v ýR (byl-li povolen), jinak bydlištČ odpovČdného zástupce
b) þ. popisné

a) ulice

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát
j) telefon
m) e-mail

k) fax

l) mobilní telefon
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Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno

Datum

PĜíjmení

Podpis žadatele

CÏaÂstka 146

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 426 / 2005

Strana 7929

PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











Prohlášení odpovČdného zástupce
ustanoveného podle § 6 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ
nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ:

OdpovČdný zástupce
Titul pĜed jménem

PĜíjmení

Jméno

Titul za jménem

Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)

Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 4 písm. f) energetického zákona prohlašuji, že souhlasím s ustanovením do funkce
odpovČdného zástupce pro držitele licence/žadatele o udČlení licence
Jméno, pĜíjmení, pĜípadnČ dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel o licenci nebo její držitel zapsán v obchodním,
živnostenském nebo jiném rejstĜíku

    
Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

pro licencovanou þinnost

a že nejsem ustanoven do funkce odpovČdného zástupce pro licencovanou þinnost u jiného držitele licence.

Datum

Podpis odpovČdného zástupce

OvČĜení podpisu
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PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

03 Skupina

02 Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)
04 ýíslo licence

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

C1

ŽÁDOST O ZMċNU
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro fyzické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 9 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zmČnu licence pro podnikání v energetických odvČtvích:

05 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

06 Místo trvalého pobytu fyzické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

07 Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku, je-li žadatel zapsán)
a) ulice
b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát

08 PĜedmČt podnikání (druh licence)

09 Termín zmČny
den

mČsíc

rok
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10 PĜedmČt zmČny (nehodící se škrtnČte)
a) zmČna firmy, názvu nebo dodatku

ano

ne

b) zmČna bydlištČ

ano

ne

c) zmČna místa podnikání

ano

ne

d) zmČna odpovČdného zástupce

ano

ne

e) zmČna provozoven nebo vymezených území

ano

ne

f) jiná zmČna

ano

ne

jaká

11 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti, spoþívá-li zmČna ve zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu úþastníkĤ
trhu nebo omezení rozsahu licencované þinnosti (pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

Žadatelka/žadatel
Jméno

Datum

PĜíjmení

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Skupina

03 ýíslo licence

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

ŽÁDOST O ZMċNU

C2

licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro právnické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 9 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích
a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zmČnu licence pro podnikání v energetických odvČtvích:
04 Obchodní firma nebo název (podle výpisu z obchodního/živnostenského/jiného rejstĜíku nebo zakládací listiny)

05 Právní forma
B - akciová spoleþnost

C - spol. s ruþ. omezeným

D - státní podnik

F - veĜejná obch. spoleþnost

G - komanditní spoleþnost

H - sdružení s právní subjektivitou

E - družstvo

I - ostatní, uvećte
06 Sídlo právnické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát
j) telefon

k) fax

l) mobilní telefon

m) e-mail

07 Osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho þlenem (pokud je osob více, uvećte je na samostatné pĜíloze k tomuto formuláĜi)
a) titul pĜed jménem
b) pĜíjmení
c) jméno

d) titul za jménem

e) rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno)
g) þ. popisné

f) ulice

h) þ. orientaþní

i) þást obce
j) obec
l) okres
n) stát

k) PSý
m) kraj
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08 ZpĤsob jednání jménem právnické osoby

09 PĜedmČt podnikání (druh licence)

10 Termín zmČny
den

mČsíc

rok

11 PĜedmČt zmČny (nehodící se škrtnČte)
a) zmČna firmy nebo názvu

ano

ne

b) zmČna sídla právnické osoby

ano

ne

c) zmČna þlena statutárního orgánu

ano

ne

d) zmČna odpovČdného zástupce

ano

ne

e) zmČna provozoven nebo vymezených území

ano

ne

f) jiná zmČna

ano

ne

jaká

12 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti, spoþívá-li zmČna ve zmenšení vymezeného území, zúžení seznamu úþastníkĤ
trhu nebo omezení rozsahu licencované þinnosti ( pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno
PĜíjmení

    

Datum











Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 10 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

03 Skupina

02 Rodné þíslo/datum narození (nebylo-li pĜidČleno Rý)
04 ýíslo licence

    

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

D1
ŽÁDOST O ZRUŠENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro fyzické osoby
Níže podepsaná osoba žádá podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zrušení licence pro podnikání
v energetických odvČtvích:

05 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

06 Místo trvalého pobytu fyzické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

07 Místo podnikání (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku, je-li žadatel zapsán)
a) ulice
b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát
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08 PĜedmČt podnikání (druh licence)
09 Návrh Ĝešení vzniklé situace

10 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti (pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

11 Navrhované/skuteþné datum ukonþení licencované þinnosti
den

Žadatelka/žadatel
Jméno

Datum

mČsíc

rok

PĜíjmení

Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 11 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno)

02 Skupina

03 ýíslo licence

    

kolek
podle zákona
þ. 634/2004 Sb.,
(do maximální výše
poplatku 5.000 Kþ)

D2

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ
licence pro podnikání v energetických odvČtvích
pro právnické osoby

Níže podepsaná osoba žádá podle § 10 odst. 2 písm. d) zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o zrušení licence pro podnikání
v energetických odvČtvích:
04 Obchodní firma nebo název (podle výpisu z obchodního/živnostenského/jiného rejstĜíku nebo zakládací listiny)

05 Sídlo právnické osoby
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý

g) okres

h) kraj

i) stát











06 PĜedmČt podnikání (druh licence)

07 Návrh Ĝešení vzniklé situace
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08 Seznam dotþených úþastníkĤ trhu ke dni podání žádosti (pokud je úþastníkĤ trhu více, uvećte je na samostatný list)

09 Navrhované/skuteþné datum ukonþení licencované þinnosti
den

mČsíc

rok

Osoba oprávnČná podepisovat jménem právnické osoby
Jméno

    

Datum

PĜíjmení











Podpis
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PrÏõÂloha cÏ. 12 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











11 – výroba elektĜiny

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození

02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

03 PoĜadové þíslo

04 Název provozovny

05 Provozovna

A – nová

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
Další provozovatel (pokud je znám)
a) identifikaþní þíslo

B – rušená

C – se zmČnou údajĤ

- vztahuje se pouze na novou provozovnu
- vztahuje se pouze na rušenou provozovnu

b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)

c) þíslo licence (byla-li udČlena)

07 Adresa provozovny
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce
e) obec

f) PSý
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

j) Ĝíþní km

i) název vodního toku

08 Poþet zdrojĤ v provozovnČ
09 Celkový instalovaný elektrický výkon provozovny

MWe, z toho

a) PE

    

MWe

b) JE

    

MWe

c) PPE

    

MWe

d) PSE

    

MWe

e) VE

    

MWe

f) PVE

    

MWe

g) VTE

    

MWe

h) SLE

    

MWe

i) GOE

    

MWe

j) AOE

    

MWe

k) KVET

    

MWe

i) jiná

    

MWe

typ jiného zdroje (viz i)

    

10 Celkový instalovaný tepelný výkon provozovny
a) PE

MWt

b) JE

MWt, z toho
MWt

c) PPE

MWt

d) PSE

    

MWt

e) SLE

    

MWt

f) GOE

    

MWt

g) AOE

    

MWt

h) KVET

    

MWt

i) jiná

    

MWt

typ jiného zdroje (viz i)
Typ provozovny (elektrárny)
PE – parní
JE – jaderná
VE – vodní
PVE – pĜeþerpávací vodní
SLE – solární
GOE – geotermální

PPE – paroplynová
VTE – vČtrná
AOE – jiná alternativní

PSE – plynová a spalovací
KVET – kombinovaná výroba elektĜiny a tepla
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SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
11 - výroba elektĜiny
strana 2
11 PoĜadové þíslo

12 Název provozovny

13 Rozpis podle zdrojĤ
PoĜadové þíslo zdroje

1.

2.

3.

4.

5.

Elektrický instalovaný
výkon zdroje (MWe)

    

    

    

    

    

Tepelný instalovaný výkon
zdroje (MWt)

    

    

    

    

    

NapČĢová úroveĖ vyvedení
elektrického výkonu

    

    

    

    

    

Typ turbíny

    

    

    

    

    

Typ generátoru

    

    

    

    

    

Druh paliva/zdroj energie
(vysvČtlivky)

    

    

    

    

    

Pro další zdroje použijte nový formuláĜ
Druh paliva/Zdroj energie
A – HnČdé uhlí
G – Propan–Butan
O – Sluneþní energie
Z – Ostatní

B – ýerné uhlí
H – Biomasa
P – Jaderné palivo

C – Koks
I – Bioplyn
Q – Vodní

D – Lehké topné oleje
J – Skládkový plyn
R – VČtrná

jaké

14 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do
den

mČsíc

rok

E – TČžké topné oleje
K – Kalový plyn

F – Zemní plyn
L – DĤlní plyn
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PrÏõÂloha cÏ. 13 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

12 – distribuce elektĜiny

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození

02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

03 PoĜadové þíslo

04 Název vymezeného území

05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nové vymezené území
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušené vymezené území
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)

c) þíslo licence (byla-li udČlena)

07 Adresa vymezeného území
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce

e) obec

f) PSý

h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

09 Trafostanice, které jsou
provozovány v DS

08 NapČĢové hladiny v DS
napČtí v kV

délka vedení
v km

typ vedení
(A – venkovní,
B – kabelové)

Násobné vedení

10 PĜenosová kapacita
11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do
den
mČsíc

Poþet pĜipojených
odbČrných míst ke dni
podání žádosti

MWe

rok

napČtí v kV

poþet
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PrÏõÂloha cÏ. 14 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











13 - pĜenos elektĜiny

SOUPIS ZAěÍZENÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, uvádím jako žadatelka/žadatel soupis zaĜízení pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 NapČĢová úroveĖ
    

ýíslo
vedení

kV

zkratka
od:

do:

þíslo vedení

trasy vedení (km)
jednouché

dvojité

trojité

þtyĜnásobné

1 soubČh

2 soubČhy

typ
prĤĜez
rok
vedení
vodiþe
stavby

(A/B)

Typ vedení (A – venkovní, B – kabelové)
Celkové trasy jednoduchého vedení o dané napČĢové úrovni
km
Celkové trasy dvojitého vedení o dané napČĢové úrovni

transformaþní výkon transformátorĤ
400/.....kV

km
Celkové trasy ostatního vedení o dané napČĢové úrovni

220/.....kV
km

Celkové trasy vedení o dané napČĢové úrovni

110/.....kV
km

poþet transformátorĤ
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PrÏõÂloha cÏ. 15 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)











21 – výroba plynu

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození

02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

03 PoĜadové þíslo

04 Název provozovny

05 Provozovna

A – nová

B – rušená

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na novou provozovnu
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušenou provozovnu
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)

c) þíslo licence (byla-li udČlena)

07 Adresa provozovny
a) ulice

b) þ. popisné

c) þ. orientaþní

d) þást obce

e) obec

f) PSý

h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

08 Poþet zdrojĤ v provozovnČ

09 Typ provozovny
A – zemní plyn

B – propan, butan a jejich smČsi

C – koksárenský

D – degazaþní

E – generátorový

G – ostatní druhy plynĤ, jaké

10 Kapacita provozovny pro výrobu plynu
3

m /rok (t/rok pro zkapalnČný plyn)

11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do
den
mČsíc

rok

F – bioplyn
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PrÏõÂloha cÏ. 16 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.
ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

22 – distribuce plynu

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo







04 Název vymezeného území



    
    



05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nové vymezené území
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušené vymezené území
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa vymezeného území
a) ulice

b) þ. popisné

    

c) þ. orientaþní

    

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    













08 Druh plynu

A – zemní plyn naftový pro rozvod sítČmi

B – propan, butan a jejich smČsi pro rozvod sítČmi

C – koksárenský

D – degazaþní

E – skládkový

F – bioplyn

G – ostatní druhy plynĤ, jaké

    

09 Délka potrubí ve vlastnictví þi v užívání licencované osoby v km
mm

do 0,3 MPa

0,31 - 4,0 MPa

nad 4,0 MPa

do 300 DN
301 - 1000 DN
nad 1000 DN
10 PĜenosová kapacita

MW

11 Regulaþní stanice
celkový poþet

    

    

celkový instalovaný výkon

12 Poþet pĜipojených odbČrných míst ke dni poddání žádosti (podle kategorie odbČru)
Domácnost

MaloodbČratel

StĜední odbČratel

VelkoodbČratel

13 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do





den





mČsíc

rok

3

tis. Nm /hod.
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PrÏõÂloha cÏ. 17 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

23 – pĜeprava plynu

SOUPIS ZAěÍZENÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel soupis zaĜízení pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    

Plynovody
PoĜ.
þíslo

Koncové body
od

Jm. tlak
(MPa)

do

Jm. prĤmČr
(mm)

    

  











   
   
   
   
   
   
   
   































Rok
výstavby

    

   
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

VPS, PRS, PS
PoĜ.
þíslo

  
  
  

Název a lokalita

























3

Výkon (mil. m /den)

Tlaková
úroveĖ (MPa)














Kompresní stanice
celkový poþet

    

PĜedávací stanice
celkový poþet

    

celkový instalovaný výkon

    

MW

Rok
výstavby

Charakter
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PrÏõÂloha cÏ. 18 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

725 – uskladĖování plynu

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH ZÁSOBNÍKģ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), uvádím jako žadatelka/žadatel
údaje o jednotlivých zásobnících pro uskladĖování plynu pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo

04 Název zásobníku

    

   

    



05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nový zásobník
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušený zásobník
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa zásobníku
a) ulice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



08 Druh plynu











A – zemní plyn naftový

B – propan, butan a jejich smČsi pro rozvod sítČmi

C – koksárenský

D – degazaþní

E – skládkový

F – bioplyn

G – ostatní druhy plynĤ, jaké

    

09 Kapacita zásobníkĤ zkapalnČného plynu
    

10 Podzemní zásobníky plynu

tun

projektovaná instalovaná kapacita v mil. m

    

maximální denní tČžební výkon v mil. m

11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do





den





mČsíc









3

    

rok

3
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PrÏõÂloha cÏ. 19 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.
ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

31 - výroba tepelné energie

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o provozovnách pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo







04 Název provozovny



    
    


05 Provozovna

A – nová

B – rušená

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na novou provozovnu
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušenou provozovnu
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa provozovny
a) ulice

b) þ. popisné

    

c) þ. orientaþní

    

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



08 Typ provozovny









A - elektrárna


B - teplárna

C - výtopna

D - bloková kotelna

    

10 Celkový instalovaný tepelný výkon provozovny
a) parní

    

MWt

c) horkovodní (nad 115°C)

    

MWt

MWt, z toho

    

b) teplovodní (do 115°C)

    

z toho instalovaný tepelný výkon pro KVET

MWe

12 Rozpis podle zdrojĤ

Pro další zdroje použijte nový formuláĜ

PoĜadové þíslo zdroje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tepelný instalovaný výkon
zdroje (MWt)

  

  

  

  

  

  

  

  

Druh paliva/Zdroj energie

  

  

  

  

  

  

  

  

Tepelný výkon pro KVET
(MWt)

  

  

  

  

  

  

  

  

Druh paliva/Zdroj energie
A - HnČdé uhlí
B - ýerné uhlí
G - Propan–Butan
H - Biomasa
M - Tepelná energie pĤdy, vzduchu, vody

C - Koks
I - Bioplyn
N - Geotermální energie

D - Lehké topné oleje
J - Skládkový plyn
O - Sluneþní záĜení

Z – Ostatní, jaké

13 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do



den

MWt

MWt

    

11 Souþtový instalovaný elektrický výkon provozovny



E - ostatní



09 Poþet zdrojĤ v provozovnČ





mČsíc









rok

E - TČžké topné oleje
K - Kalový plyn
P - Jaderné palivo

F - Zemní plyn
L - DĤlní plyn
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PrÏõÂloha cÏ. 20 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

32 – rozvod tepelné energie

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ
Podle § 7 zákona þ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvČtvích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ (energetický zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
uvádím jako žadatelka/žadatel údaje o vymezených územích pro výkon licencované þinnosti:

Držitel licence/Žadatel o licenci
01 Identifikaþní þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo rodné þíslo (bylo-li pĜidČleno) nebo datum narození











02 Jméno, pĜíjmení a pĜípadný dodatek, název, popĜípadČ obchodní firma, je-li žadatel zapsán v obchodním/živnostenském/jiném rejstĜíku

    
    
03 PoĜadové þíslo







04 Název vymezeného území



    
    



05 Vymezené území

A – nové

B – rušené

C – se zmČnou údajĤ

06 PĜedchozí provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na nové vymezené území
Další provozovatel (pokud je znám)
- vztahuje se pouze na rušené vymezené území
a) identifikaþní þíslo
b) provozovatel (jméno a pĜíjmení/název/firma)











    
    

c) þíslo licence (byla-li udČlena)











07 Adresa vymezeného území
a) ulice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    











08 Délky rozvodĤ

    

a) parní

km

    

b) horkovodní
(nad 115°C)

09 PĜenosová kapacita

    

10 Poþet pĜedávacích stanic

    



den





mČsíc



c) teplovodní
(do 115°C)

MWt

11 Termín zahájení výkonu licencované þinnosti nejpozdČji do



km







rok

    

km
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PrÏõÂloha cÏ. 21 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.
ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

Seznam pĜedávacích stanic
pĜíloha k formuláĜi 32
PoĜadové þíslo





Název pĜedávací stanice





    
    

Typ pĜedávací stanice
    

CVS – centrální výmČníková stanice

Adresa
a) ulice

DPS – domovní pĜedávací stanice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



PoĜadové þíslo













Název pĜedávací stanice





    
    

Typ pĜedávací stanice
    

CVS – centrální výmČníková stanice

Adresa
a) ulice

DPS – domovní pĜedávací stanice

b) þ. popisné

    

    

c) þ. orientaþní

    

d) þást obce










f) PSý

e) obec

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla

g) okres

    



PoĜadové þíslo













Název pĜedávací stanice





    
    

Typ pĜedávací stanice
    

CVS – centrální výmČníková stanice

Adresa
a) ulice

DPS – domovní pĜedávací stanice

b) þ. popisné

    

    

d) þást obce











e) obec

f) PSý

    
g) okres

    

    
h) název a þíselný kód KÚ a parcelní þísla











c) þ. orientaþní
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PrÏõÂloha cÏ. 22 k vyhlaÂsÏce cÏ. 426/2005 Sb.

ýíslo jednací (vyplní ERÚ)

    

Finanþní bilance žadatele o licenci pro licencovanou þinnost - výhled
Uvedené údaje se týkají pouze licencované þinnosti

ýíslo

1
2
3
4
5
6
ýíslo

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Položka

rok
1

2

3

1

2

3

4

5

další

4

5

další

AKTIVA CELKEM (netto)
- Dlouhodobý majetek
- ObČžná aktiva
PASIVA CELKEM
- Vlastní kapitál
- Cizí zdroje
Položka

rok

Tržby za dodávku energií nebo poskytnuté
služby
Náklady vynaložené na dodávku energií nebo
poskytnuté služby
Obchodní marže
Ĝ.7-Ĝ.8
Tržby za dodávku vlastních energií
a poskytnuté služby
Náklady na materiál (vþ. paliv) a energie
Náklady na paliva a energie
Náklady na nakoupené služby
PĜidaná hodnota
Ĝ.9+Ĝ.10-Ĝ.11-Ĝ.12-Ĝ.13
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady
Ostatní výnosy
Zisk pĜed zdanČním
Ĝ.14-Ĝ.15-Ĝ.16-Ĝ.17+Ĝ.18
Zisk po zdanČní
Investiþní výdaje celkem

Finanþní bilance žadatele o udČlení licence na výrobu elektĜiny do celkového instalovaného výkonu
nižší než 1 MWe a na výrobu tepelné energie do celkového instalovaného výkonu nižší než 1 MWt
obsahuje pouze položky þíslo 1 až 9 tabulky.

Poznámky:
a) Pokud žadatel o licenci nepĜedloží údaje pro vývoj v þase pro prvních 5 let licencované þinnosti ve formČ úplných výkazĤ
jak je obvyklé v úþetnictví, postaþí pro posouzení jeho finanþní situace pĜedložit výše uvedenou tabulku,
b) V Ĝádku 21 se uvedou penČžní výdaje na poĜízení investiþního majetku. PĜípadné prodeje a jiné pĜevody majetku se
uvedou v komentáĜích.

