
363/2007 Sb. 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne 18. prosince 2007, 
 

kterou  se  mění  vyhláška  č.  426/2005 Sb., o podrobnostech udělování 
licencí pro podnikání v energetických odvětvích 

 
   Energetický  regulační  úřad  stanoví  podle  §  98  odst.  7 zákona č. 458/2000  Sb.,  o  
podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 5 odst. 
9 a § 17 odst. 7 písm. i) energetického zákona: 
 

Čl. I 
 
Vyhláška č.426/2005  Sb., o podrobnostech  udělování  licencí  pro podnikání v energetických 
odvětvích, se mění takto: 
 
1. V § 9 písmena a) až d) včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí: 
 
"a)  u nových energetických zařízení kolaudačním rozhodnutím, oznámením záměru   započít   
s   užíváním  stavby  stavebnímu  úřadu  a  současně prohlášením  žadatele,  že stavební úřad 
užívání stavby nezakázal, nebo kolaudačním   souhlasem^5),   a   dále  dokladem  
prokazujícím  splnění požadavků  k  zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených 
zvláštním právním předpisem^6), 
 
b)  u  dokončených energetických zařízení, u kterých se provádí změna v rozsahu  podle 
stavebního zákona^5), kolaudačním rozhodnutím, oznámením záměru započít s užíváním  
stavby  stavebnímu  úřadu  a  současně prohlášením  žadatele,  že stavební úřad užívání 
stavby nezakázal, nebo kolaudačním souhlasem, a dále dokladem prokazujícím splnění 
požadavků k zajištění  bezpečnosti  práce  (zpráva  o revizi) stanovených zvláštním právním 
předpisem^6), 
 
c) u předčasného užívání energetických zařízení před jejich dokončením povolením k  
předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením a dále  dokladem  prokazujícím  
splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce (zpráva o revizi) stanovených zvláštním 
právním předpisem^6), 
 
d) u energetických zařízení ve zkušebním provozu souhlasem stavebního úřadu se  zahájením  
zkušebního  provozu  před  vydáním  kolaudačního rozhodnutí,  rozhodnutím o  prozatímním  
užívání  stavby ke zkušebnímu provozu  nebo  rozhodnutím  stavebního úřadu, že kolaudační 
souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu, a dále dokladem prokazujícím 
splnění  požadavků  k  zajištění  bezpečnosti  práce  (zpráva o revizi) stanovených  zvláštním  
právním  předpisem^6);  po provedení zkušebního provozu dokládá žadatel kolaudační 
souhlas, 
 
5)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 68/2007 Sb. 
 



6)  §  6c  odst.  1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
2. V § 9 písmeno f) zní: 
 
"f)  u  již  používaných stávajících energetických zařízení kolaudačním rozhodnutím  nebo 
oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu  a současně prohlášením 
žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal,  nebo  kolaudačním  souhlasem,  a dále 
dokladem prokazujícím splnění  požadavků  k  zajištění  bezpečnosti  práce  (zpráva o revizi) 
stanovených  zvláštním  právním předpisem^6); kolaudační rozhodnutí lze nahradit  
znaleckým  posudkem ne starším než 6 měsíců nebo protokolem o výsledku  kontroly  
inspektorátu  práce  ne  starším  než  6 měsíců, ze kterých  vyplývá, že žadatel dodržuje 
povinnosti vyplývající z právních předpisů  k  zajištění  bezpečnosti  provozu  technických  
zařízení  se zvýšenou  mírou ohrožení života a zdraví, popřípadě právních předpisů o 
bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,". 
 
3.  V  §  10  odst.  2  se  věta první nahrazuje větou "Žadatel dokládá získání praxe v oboru  
potvrzením  o  zaměstnání  nebo  pracovním posudkem8),  popřípadě  jiným  hodnověrným  
způsobem, získal-li praxi v oboru v pracovním poměru.". 
 
Poznámka pod čarou č. 8 zní: 
 
"8)   Zákon  č.  262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších předpisů.". 
 
4. Příloha č. 12 zní: 
 
"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 426/2005 Sb. 
 
 

Čl. II 
 

Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
 
   Předseda: 
   Ing. Fiřt v. r. 


