
Závěr 

Diplomová práce se věnovala právní úpravě obnovitelných zdrojů energie, které 

představují velice aktuální společenské téma. Téma, které svou závažností v posledních letech 

plní periodický tisk a odborné publikace. Práce si kladla za cíl podat ucelený výklad toho, jak 

je v českém a unijním právu zabezpečena úprava obnovitelných zdrojů energie a soustředila 

se na některé související dílčí problémy. Ty jsou v práci zmíněny zejména proto, že jejich 

zkoumání a výsledné řešení ovlivňuje v podstatě koncepční pojetí a další zaměření oblasti 

obnovitelných zdrojů energie jako celku.  

Počátky vývoje tohoto fenoménu je možné sledovat už v minulém století, a to zejména 

v souvislosti se snahou o zlepšení ochrany životního prostředí. Nejdříve se začala objevovat 

spolupráce na úrovni mezinárodní. Přijatá řešení však byla mnohdy až příliš obecná než aby 

zajistila efektivní změny. I tento fakt byl stimulem pro tehdejší Evropské společenství k přijetí 

daleko konkrétnějších opatření. V průběhu posledních desítek let se rozvoj obnovitelných 

zdrojů energie odrazil jak v legislativní činnosti na všech myslitelných stupních, tak i ve 

změně chápání těchto zdrojů veřejností. Jeho promítnutí do právního řádu Evropské unie i 

právních řádů jejích členských států bylo předstupněm k dalšímu rozšiřování obnovitelných 

zdrojů energie.  

Evropská unie po celou dobu své existence prosazuje opatření, která mají přímý i 

nepřímý vliv na energetickou politiku a právní úpravu energetiky členských států. Komplexní 

energetická politika EU ve spojení s následnou legislativní úpravou slouží jako vzor pro 

podobná opatření v rámci vnitrostátní úpravy. Tvorba energetické politiky a dalších 

koncepčních nástrojů (zejména Bílých a Zelených knih) na úrovni Evropské unie je 

ovlivňována zejména odlišnými představami jednotlivých států o jejím znění. Snaha 

dosáhnout kompromis je tak jedním z jejich průvodních jevů. V některých oblastech však i 

přesto bylo dosaženo velmi podrobné úpravy a například v případě tzv. klimaticko-

energetického balíčku došlo mezi státy k přijetí skutečně průlomových závazků. Všechny ale 

mají jeden společný jmenovatel – ochranu životního prostředí.  

Jednotlivé státy jsou na základě unijních opatření nuceny přepracovat své vlastní 

koncepční nástroje a právní předpisy týkající se různých oblastí a směřovat na jejich základě k 

plnění vytýčených cílů. V rámci obnovitelných zdrojů energie se tak na půdě Evropské unie 

jednalo nejprve o jejich zakotvení do vnitrostátního práva. Posléze se přikročilo k zavedení 

nezávazného podílu energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v rámci konkrétního 



státu a k zavedení dalších požadavků (např. eliminaci právních překážek rozvoje 

obnovitelných zdrojů). Pro každý stát to z toho vyplýval odlišný nezávazný podíl na základě 

jeho ekonomické síly, přírodních podmínek, již dosaženého rozvoje využívání obnovitelných 

zdrojů a dalších faktorů. Takto určené indikativní však cíle neplnily dostatečně svůj záměr a 

tak byly v nedávné době nahrazeny závaznými vnitrostátními cíli. V té souvislosti došlo i ke 

zlepšení koordinace, vyhodnocování plnění zmíněných cílů a propagaci spolupráce mezi 

členskými státy za účelem snazšího dosažení závazků. Práce poznamenává, že unijní 

legislativa je založena na principu solidarity, kdy se vyspělejší státy často zavazují ke splnění 

zvýšených závazků i přes možné riziko zpomalení jejich ekonomického růstu. Obecně patří 

úprava celé energetické politiky Evropské unie mezi nejúčinnější a nejpropracovanější na 

světě a možná i z toho důvodu je možné na území Evropy zaznamenat nejvyšší podíl energie 

vyráběné s pomocí obnovitelných zdrojů. 

Práce také ukázala, že existuje mnoho aspektů, které tvoří základní znaky fungující 

úpravy využívání obnovitelných zdrojů energie ve vnitrostátní právní úpravě. Taková úprava, 

která postrádá některý z dále uvedených znaků, je dílčím způsobem nedostatečná a nezaručuje 

vhodný rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. Uvedené znaky lze získat komparací 

právních předpisů jednotlivých členských států a sledováním vývoje právní úpravy v zemích, 

kde jsou obnovitelné zdroje bez zásadních problémů využívány. Důležité je přesné vymezení 

termínu obnovitelné zdroje energie, hlavně s ohledem na všechna další opatření přijímaná 

v rámci vnitrostátního práva. Pro nová zařízení využívající obnovitelné zdroje energie je třeba 

zajistit přednostní připojení do přenosové a distribuční sítě. K realizaci takového zařízení je 

nezbytné, aby byla investorovi garantována návratnost jeho investice a zaručen přiměřený 

zisk. Legislativa musí stanovit určitý systém ekonomické podpory výroby energie 

z obnovitelných zdrojů a zákonnou povinnost výkupu vyrobené energie.  

Stěžejní část práce pak tvořilo pojednání o úpravě obnovitelných zdrojů energie 

v českém právu. Nejdůležitější je přijímání odpovídajících koncepčních nástrojů, které jsou 

v gesci dvou různých ministerstev – průmyslu a obchodu a životního prostředí. Povaha těchto 

nástrojů se většině případů logicky překrývá a doplňuje. V případě České republiky probíhalo 

stanovení právního rámce pro obnovitelné zdroje energie velmi pozvolna. Nejprve byl v roce 

2000 stanoven právní základ pro celé energetické odvětví, který zaručoval obnovitelným 

zdrojům energie po splnění určitých podmínek přednostní připojení do přenosové a 

distribuční sítě. Jejich plošné ekonomické zvýhodnění stanovením pevných výkupních cen 

následovalo o dva roky později. Avšak zásadním momentem v jejich právním zakotvení bylo 

až přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. Bylo to 



právě promítnutí unijní legislativy do českého právního řádu (související s předchozím 

přistoupením České republiky do Evropské unie), které znamenalo vznik odpovídajícího 

režimu. V této souvislosti je nutné vyzdvihnout význam unijních opatření. Česká právní 

úprava obnovitelných zdrojů je v současnosti poměrně přehledně realizována několika zákony 

a množstvím prováděcích právních předpisů. S ohledem na relativně novou unijní sekundární 

legislativu se nyní nabízí unikátní možnost sjednocení a dopracování české právní úpravy 

např. některým ze způsobů, které práce nabízí. 

Práce ovšem upozornila na fakt, že stávající právní úprava není v žádném případě 

dostatečná. Její nedokonalost se projevila nejmarkantněji v České republice v souvislosti 

s nekontrolovatelným rozvojem výstavby fotovoltaických elektráren. Pravdou je, že 

s podobným problémem bojovali či bojují i země jako Španělsko a Německo. Problém 

nekontrolovatelného rozvoje fotovoltaických elektráren vznikl díky nemožnosti odpovídající 

korekce výkupních cen energie v nich vyrobené. Právní předpisy musí dokázat flexibilně 

reagovat na určité předvídatelné situace a korigovat např. ekonomické výkyvy (jako je snížení 

pořizovací ceny zařízení). To se v podmínkách České republiky bohužel nepodařilo a 

s nebývalým nárůstem instalovaného výkonu nových zařízení a nadměrným počtem 

povolených projektů dokonce panuje obava, že by v budoucnu mohlo být narušeno fungování 

rozvodné sítě. Následná možnost omezování již připojených zařízení, která mají ze zákona 

garantováno několik neporušitelných práv, práce hodnotí skepticky a připouští i možnost 

vzniku četných soudních sporů. Proto by mělo být urychleně přistoupeno k novelizaci 

příslušných právních předpisů, které pro futuro budou s podobnými možnostmi počítat. 

Další aspekt, který nebylo v souvislosti s optimálním rámcem právní úpravy 

obnovitelných zdrojů energie možné v práci opomenout, je požadavek stanovení systému 

ekonomické podpory. Bez ní by byl zájem o investice a využívání obnovitelných zdrojů 

mizivý. Úprava této ekonomické podpory v jednotlivých státech Evropské unie se zabývá 

několika fungujícími schématy, která mohou sloužit jako vzor pro státy, které dosud 

ekonomický aspekt využívání obnovitelných zdrojů neupravily, nebo jejich úprava není 

dostatečně efektivní. Nejrozšířenější schéma podpory stanovením pevných výkupních cen je 

z pohledu většiny států vnímáno pozitivně. Nutné je ovšem zakotvit možnost manipulace 

s výší takových cen ze strany státu, aby nedocházelo ke kontraproduktivním ekonomickým 

důsledkům - práce toto uvádí na příkladu České republiky. Výše podpory při využívání 

obnovitelných zdrojů se samozřejmě v různých státech liší podle specifických podmínek, 

avšak o sladění schémat podpory pro celou Evropskou unii se již několik let seriózně 

diskutuje. Nezbytná pro další rozvoj obnovitelných zdrojů nebude jenom ekonomická 



podpora jejich využívání, ale také podpora výzkumu a vývoje nových technologií nebo 

zvyšování energetické účinnosti. 

Důležitou součástí práce je také část zaměřující se na ochranu životního prostředí při 

využívání obnovitelných zdrojů energie. Umístění zařízení využívající tyto zdroje k výrobě 

energie do krajiny vzbuzuje v mnoha případech pochybnosti a je proto předmětem posouzení 

vlivu na životní prostředí v rámci procedury EIA. Zmíněná zařízení mají navíc bohužel jen 

omezenou životnost a v horizontu několika let tak bude stále aktuálnější problém co s nimi po 

uplynutí doby jejich životnosti. V tomto ohledu práce navrhuje zakotvit povinnost likvidace 

přímo v zákonné úpravě a spoluúčast konečných uživatelů na ekonomických opatřeních. Při 

pátrání po začátku veškerých snah o prosazení obnovitelných zdrojů zjistíme, že u zrodu této 

myšlenky stál právě požadavek zesílení ochrany životního prostředí. Na jeho základě se tak 

začala zavádět ekonomicky „nevýhodná“, ale pro životní prostředí příznivá, zelená energie. I 

přes rostoucí zavádění obnovitelných zdrojů energie se stále nemohou porovnávat s objemem 

energie vyrobené z fosilních zdrojů. I tak je ale do budoucna nutné dále jejich rozvoj 

podporovat, např. na základě koncepcí snižujících závislost na fosilních palivech a navazující 

legislativy. Je také v budoucnu pravděpodobné, že v souvislosti s omezováním fosilních paliv 

bude na důležitosti nabývat jaderná energetika. Efektivní hospodaření s energií by mělo 

napříště životnímu prostředí prospívat. 

Závěrem lze shrnout, že práce se tedy nejenom snažila popsat, ale také do jisté míry 

kriticky zhodnotit platné české právo v oblasti obnovitelných zdrojů energie. S jistotou lze 

říci, že v jeho rámci bude stále řada institutů a problémů, se kterými se bude muset 

odpovídajícím způsobem vyrovnat. To ovšem vyžaduje větší zapojení odborné veřejnosti, 

respektování dlouhodobějších strategií a v neposlední řadě i politickou vůli. Velký podíl 

informací o obnovitelných zdrojích ještě stále bohužel nenašel odezvu v odborné literatuře, 

což bude v souvislosti se stanoveným závazným unijním cílem a současným velkým zájmem 

o obnovitelné zdroje energie důležité napravit. Tato práce by snad mohla být alespoň malým 

příspěvkem do diskuze o možné budoucí nápravě tohoto stavu.    

 


