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Úvod 

Energie je to, co vše uvádí do pohybu. Takto výstižně se o energii vyjádřil 

Aristotelés ze Stageiry již ve 4. století před naším letopočtem. Ve své době jistě netušil, 

jakých výsledků může lidské bádání dosáhnout. Lidstvo nejenom že dokázalo energii 

získanou z přírody využívat pro svou potřebu, ale vytvořilo i velice sofistikovaný 

způsob, jak s energií zacházet. Dnes dokážeme díky technologickému rozvoji využívat 

širokou paletu zdrojů. K výrobě energie využíváme jak zdroje svojí povahou 

obnovitelné, tak zdroje neobnovitelné. V současné době je stále podstatná většina 

vyrobené energie původem z neobnovitelných zdrojů, jejichž zásoby se nezadržitelně 

zmenšují a jejichž rozložení na planetě je dosti nerovnoměrné. Bude tedy nutné nalézat 

zdroje nové a cesty, jakými bude možné uspokojit potřeby lidstva z již využívaných 

zdrojů ještě efektivněji. Je nutné brát v potaz, že výroba energie se negativně odráží ve 

stavu životního prostředí a naším cílem musí být tento dopad lidské činnosti co nejvíce 

omezit. Jednou z nadějí jsou obnovitelné zdroje energie. 

Obnovitelné zdroje energie byly výhradně využívány již od začátku vývoje lidstva 

až do nedávné doby. Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné 

době dostupnými nevyčerpatelnými energetickými zdroji. Jsou reálnou možností, jak 

zabezpečit energetické potřeby lidstva i v dalších stoletích. Nejsou zdrojem 

skleníkových plynů, vytvářejí velmi nízké množství ostatních emisí a prakticky 

neprodukují odpady. Přispívají navíc k energetické nezávislosti státu a regionu a 

umožňují decentralizaci energetických zdrojů. Ovšem pokud bude pokračovat současný 

růst cen konvenčních energií a pokles cen energie z obnovitelných zdrojů, nemusíme již 

řešit otázku životnosti zásob konvenčních energií, neboť se obnovitelné zdroje prosadí 

ekonomickou cestou.  

Otázka použití obnovitelných zdrojů energie byla v posledních letech diskutována 

daleko častěji než kdy dříve. První příčinou je snaha mezinárodních organizací 

upozornit na problém oteplování Země, který je bezesporu zapříčiněn nadměrnou 

celosvětovou produkcí oxidu uhličitého (CO2). Proto byla v minulosti na mezinárodní 

úrovni přijata opatření ke zmírnění změn klimatu, jež byla následně promítnuta i do 

aktů tehdejšího Evropského společenství a jednotlivých států, které nemají vždy jen 

podobu právní normy. Lze s jistotou očekávat další taková opatření na všech zmíněných 

úrovních. 
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Dále to bude fakt, že mnohdy nedávné technologické poznatky umožnily získávat 

energii z nových zdrojů, při jejichž využívání bude dopad na životní prostředí výrazně 

nižší než u neobnovitelných zdrojů přírodních paliv (znečištění ovzduší, devastace 

krajiny či dalších následků po těžební a průmyslové činnosti). V dohledné době však 

zjevně není možné alternativními zdroji energie nahradit ve větší míře stávající klasické 

zdroje energie. Přesto je však třeba jejich rozšiřování nadále intenzivně podporovat.1  

 

Tato diplomová práce si klade za cíl přiblížit právě oblast obnovitelných zdrojů 

energie, v českém právu oblast poměrně novou a neustále se vyvíjející. Bude se 

zejména snažit analyzovat základní skutečnosti související s právní regulací využívání 

obnovitelných zdrojů energie. Diplomová práce se dotkne využívání energie ze 

slunečního záření a to zvláště pro aktuálnost tohoto tématu - rozvoj využívání energie ze 

slunečního záření je nejen u nás v současnosti vnímán jako velmi rychlý a málo 

kontrolovatelný. Kdykoliv se bude v diplomové práci hovořit o využití obnovitelných 

zdrojů energie, bude tímto využitím míněna výroba elektřiny; výrobou tepelné energie 

se diplomová práce z důvodu jejího omezeného rozsahu nemůže zabývat. Samostatným 

tématem pro diplomovou práci by mohla být pro svou rozsáhlost biopaliva, která jsou 

jednou z forem využívání energie z obnovitelných zdrojů.  

Cílem práce je nejen podat výklad toho, jak je v českém a unijním právu upraveno 

využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také kriticky zhodnotit dostatečnost takové 

právní úpravy a nastínit některé úvahy de lege ferenda.  

V úvodní části práce je nejprve vymezen předmět zkoumání, který byl v průběhu 

posledních deseti let upravován unijní i vnitrostátní legislativou. Je v ní dále naznačena 

vazba obnovitelných zdrojů energie na zdroje neobnovitelné. V dalších samostatných 

kapitolách je pozornost věnována právní úpravě obnovitelných zdrojů v rámci systému 

unijního práva a v rámci českého práva, s praktickým členěním těchto částí na 

koncepční nástroje týkající se využívání obnovitelných zdrojů energie a legislativu. 

Pozornost je věnována také implementaci unijních předpisů do vnitrostátního práva. 

Samostatná část je zaměřena na aktuální otázku využívání energie slunečního záření k 

výrobě elektřiny v ČR, kde se práce bude snažit popsat danou problematiku a najít 

možná východiska ze současné situace. Práce rozebírá i stávající systémy podpor 

                                                 
1 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, str. 554. 
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využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu energie (v užším pojetí pouze elektřiny) a 

v neposlední řadě se dotýká ochrany životního prostředí právě v souvislosti se 

zmíněnou podporou.  

Při zpracování práce jsem postupoval zejména metodou analytickou, komparační, 

logickou a historickou.  

Práce byla zpracována na jaře roku 2010 a vychází z právní úpravy účinné ke dni 

1. Dubna 2010. Na očekávané budoucí změny právní úpravy v práci odkazuji. 
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1. Vymezení pojmu „obnovitelné zdroje energie“ 

Využívání zdrojů k výrobě energie s sebou nese i potřebu vymezit pojem zdroj 

energie. Snahou této části diplomové práce není podat úplný výčet druhů obnovitelných 

zdrojů energie2 (dále jen „OZE“) a charakterizovat je, nýbrž zabývat se použitím pojmu 

OZE v rámci teorie i práva a s tím spojené souvislosti.  

Teoreticky se v případě zdrojů energie jedná o to, abychom je dokázali (i s určitou 

nepřesností) kategorizovat. Existuje mnoho hledisek, na jejichž základě lze učinit 

rozdělení - kategorizace použitá pro účely této práce se zakládá na faktu, po jakou dobu 

lze se zdrojem pracovat do jeho vyčerpání, resp. jakou má ten který zdroj energie 

dostupnost z pohledu času. V tomto případě můžeme zdroje rozdělit na neobnovitelné a 

obnovitelné. Neobnovitelnost zdroje spočívá v tom, že je v čase a prostoru s ohledem na 

délku lidského života a potřeb společnosti vyčerpatelný, tedy jeho vyčerpání se očekává 

v horizontu maximálně pár stovek let. Neobnovitelným zdrojem může být na základě 

svého původu zdroj primární (přírodní – např. uhlí, ropa, plyn, rašelina) či sekundární 

(odvozený, umělý – např. produkty štěpné reakce v reaktorech).  Obnovitelný je naopak 

takový zdroj, který má schopnost se při svém spotřebovávání částečně či zcela 

obnovovat. Někdy se pro OZE používá výraz alternativní zdroje práva. I tento 

přívlastek vyjadřuje skutečnost, že se jedná o zdroj energie odlišující se od fosilních 

paliv a jaderného paliva. Takovému pojetí poté vyhovují nejenom zdroje vymezené 

legislativou, ale i jiné. S vědomím nedokonalosti vymezení se podívejme na právní 

úpravu obnovitelných zdrojů energie. 

Jelikož právní předpisy na úrovni evropské i vnitrostátní používají pojem OZE, 

bude tento pojem v rámci diplomové práce používán. 

Definovat OZE je úkolem nejenom teorie, ale i práva. Jako první obsahoval zmínku 

o přírodních zdrojích zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. V ustanovení § 7 jeho 

platného znění nalezneme, že přírodní zdroje jsou ty části živé nebo neživé přírody, 

které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb. Doplňuje 

následně, že obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném 

                                                 
2 Anglicky the renewable sources of energy, francouzsky les ressources renouvelables d´énergie, německy die Erneubare 

Energiequellen. 
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spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 

Neobnovitelné přírodní zdroje naopak spotřebováváním zanikají. 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) obsahoval 

až do konce roku 2004 definici OZE jako „využitelný zdroj energie, jehož energetický 

potenciál se trvale a samovolně obnovuje přírodními procesy“. Energetický zákon 

nejenom poprvé obecně vymezil OZE, ale uváděl pro svou potřebu i jejich taxativní 

výčet - „vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10MWe, sluneční energie, větrná 

energie, geotermální energie, biomasa a bioplyn“. Zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, v podstatě kopíroval předcházející ustanovení. Dalším pokusem 

vymezit druhy OZE byla vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 214/2001 Sb., 

kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné.3 

Tato vyhláška za OZE pro výrobu elektřiny považovala „vodní energie v zařízeních do 

10 MWe, sluneční energie, větrná energie, biomasa v zařízeních do 5 MWe, bioplyn, 

palivové články a geotermální energie“. V českém právu v průběhu času tedy postupně 

dochází k rozšiřování pojmu OZE, zejména s ohledem na implementaci legislativy 

dnešní EU. 

Nejdále došel zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o podpoře OZE“). Jeho 

snahou bylo obsažení všech druhů OZE, které budou vhodné pro režim zavedených 

podpor. Pod obnovitelnými zdroji rozumí „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje 

energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, 

energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového 

plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu“.4 Tato národní úprava je plně 

v souladu se současnou unijní legislativou upravující OZE.5 

Výše uvedené právní vymezení pojmu OZE je v porovnání s unijní předlohou 

zúženo o obnovitelné zdroje, které nejsou pro podmínky České republiky (dále jen 

„ČR“) relevantní (energie přílivu, energie vln). Jde o definici obnovitelných zdrojů jako 

                                                 
3 Jeden z mnoha prováděcích právních předpisů ke zlomové normě v oblasti energetiky, zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií (zrušena ke dni 13.12.2006). 
4 Viz § 2 odst. 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 
5 Tou je nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tato směrnice obsahuje jasnější a 
přesnější definici než předcházející Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Článek 2 směrnice č. 2001/77/ES definující 
OZE byl zrušen s účinkem od 1. dubna 2010, celá směrnice bude zrušena ke dni 1. ledna 2012. 
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takových, nikoliv obnovitelných zdrojů určených výhradně pro výrobu elektřiny. Z 

tohoto důvodu je považována za obecnou definici obnovitelných zdrojů energie. Tato 

obecná definice nahrazuje původní pojmy uvedené v energetickém zákoně a zákoně o 

hospodaření energií. Fakticky by ji bylo možné ukončit slovy “energie biomasy”. 

Nicméně do podmnožiny biomasy spadají skládkový plyn, kalový plyn z čistíren 

odpadních vod a bioplyn. Proto jsou do definice obnovitelných zdrojů zahrnuta i tato 

plynná paliva, ačkoliv ve skutečnosti vznikají z biomasy. Je důležité zmínit, že takto 

rozsáhlou definicí je zajištěno, že veškerá elektřina vyrobená z těchto zdrojů bude 

započítána do plnění indikativního cíle ČR podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 

hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010.6 

Pro upřesnění, elektřinou z OZE se obecně rozumí nejenom elektřina vyrobená 

v zařízeních, která využívají pouze OZE, ale i část elektřiny vyrobené z OZE 

v zařízeních využívajících i neobnovitelné zdroje energie.7 

Někdy bývá pojem „obnovitelný zdroj“ zaměňován s pojmem „druhotný zdroj“, 

přičemž se jedná o dva naprosto odlišné pojmy. Zatímco pojem OZE je vysvětlen výše, 

druhotným zdrojem je využitelný zdroj energie, jehož energetický potenciál vzniká jako 

vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci odpadů.  

 

 

 

                                                 
6 Kolektiv autorů: Obnovitelné zdroje energie a možnost jejich uplatnění v České republice [online] ČEZ, Praha, 2006. Dostupný 

z WWW: <http://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/oze-cr-all-17-01-obalka-in.pdf>. 
7 Přesnější vymezení nabízí vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře OZE. Ta elektřinou 

vyrobenou z OZE rozumí „elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů ve výrobně naměřenou v předávacím místě výrobny a 
sítě provozovatele distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo svorková výroba elektřiny snížená o technologickou 
vlastní spotřebu elektřiny, v případě společného spalování biomasy a neobnovitelného zdroje poměrná část elektřiny pocházející 
z obnovitelných zdrojů“. 
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2. Prameny právní úpravy OZE obecně 

Jelikož tématem této diplomové práce jsou „Obnovitelné zdroje energie z pohledu 

práva“, bude zásadní právě právní pohled na OZE. V této části bude obecně pojednáno 

o pramenech právní úpravy OZE v rámci práva Evropské unie (dále jen „EU“) a práva 

České republiky. V následujících částech pak bude tento obecný pohled prohlouben. Po 

předchozím vymezení předmětu této práce, kterým jsou OZE, bude na tomto místě 

obecně pojednáno o pramenech práva, v nichž je předmět práce obsažen. Pojem 

prameny práva je zde použit ve svém formálním smyslu, tedy ve smyslu forem, v nichž 

je právo obsaženo, ve kterých je třeba hledat právní normy a které jsou tak 

bezprostředním pramenem poznání práva.8 Právní norma obecně stanoví závazná 

pravidla chování, má státem uznanou formu a její dodržování je vynutitelné státní mocí.  

Neopomenutelným systémem, v němž najdeme dnes již rozsáhlejší úpravu OZE, je 

unijní právo. To ve většině případů týkajících se OZE volí formu směrnice v rámci 

práva sekundárního, která dovoluje využít potenciál národního zákonodárce, když váže 

svou implementaci pouze požadavkem dodržení cílů (v oblasti OZE jsou klíčové) a 

ponechává zákonodárci volné ruce v otázce nástrojů použitých k naplnění těchto cílů. 

Směrnice by však vznikaly chaoticky, kdyby neexistovala řada koncepčních nástrojů, 

kterými se EU snaží již déle než 20 let koordinovat a připravovat základ budoucí právní 

úpravy.  

V ČR lze ústavní rozměr v otázce využívání OZE v rámci výroby elektřiny nalézt 

v preambuli Ústavy České republiky, ale též Listina základních práv a svobod se ve své 

preambuli a dále v článku 35 dotýká pojmu přírodních zdrojů a životního prostředí. 

Hlavními prameny práva upravujícími OZE jsou ovšem zákony přijímané v rámci 

zákonodárného procesu Parlamentem České republiky. Klíčovým zákonem upravujícím 

OZE je zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů). Dále je to zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 

obsahující důležitá ustanovení týkající se blíže či vzdáleně OZE. K provedení 

jakéhokoliv zákona a v jeho mezích jsou vydávána nařízení vlády a dále pak právní 

                                                 
8 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva . 2. vydání. Praha : ASPI, 2004, str. 169.  
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předpisy (vyhlášky) ministerstev a jiných správních úřadů, které alespoň v případě OZE 

kvantitativně nad právními předpisy vyšší právní síly převažují.  

Další částí objektivního platného práva jsou vedle právních norem právní principy. 

Díky vyšší míře obecnosti a přípustnosti jejich kontradiktorního charakteru mají právní 

principy většinou interpretační význam. Nelze ale pomíjet jejich význam jako 

prostředku ke sjednocování legislativy. V rámci práva životního prostředí a ve vztahu 

k OZE je relevantní zejména princip trvale udržitelného rozvoje společnosti. Trvale 

udržitelným rozvojem je zpravidla myšlen takový rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 

nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (viz 

§ 6 zákona o životním prostředí). Tento princip je založen na přednostním využívání 

obnovitelných přírodních zdrojů (pouze v rámci jejich obnovitelnosti) a dále na 

maximální šetrnosti a úspornosti ve vztahu ke zdrojům neobnovitelným. Přestože část 

principů je formálně právně zprostředkována ve státem (společenstvím států) uznaných 

pramenech práva, lze odůvodněně argumentovat, že se v nich stýká právní a neprávní 

sféra normativních řádů, které si společnost (spontánně) vytvořila a usiluje o jejich 

zachovávání na základě dlouhé historické zkušenosti.9 

Následující text se bude věnovat nejprve unijnímu právu jako výchozímu systému 

pro národní právo ČR, jehož rozbor bude obsažen v dalších částech. 

 

                                                 
9 Gerloch, A. Teorie práva. 2. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 2003, str. 301. 
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3. Unijní právo a OZE 

Unijní právo je vůči členským státům, zejména díky jejich spolupráci při vytváření 

jeho norem a jejich následné aplikaci v rámci vnitrostátního práva, právem nadřazeným. 

Jeho znění se promítá následně do předpisů jednotlivých členských států. Koncepční 

politika těchto států je silně ovlivněna EU a vůbec každodenní realita je odrazem Unie. 

Každý stát si samozřejmě zachovává svébytná specifika, odlišnosti či výjimky.     

Vzhledem k tomu, že znění základních smluv primárního práva, tedy Smlouvy o 

Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství, doznalo díky přijetí tzv. 

Lisabonské smlouvy10 značných změn, bude nutné dodržovat i novou terminologii. 

Smlouva o založení Evropského společenství byla přejmenována na „Smlouvu o 

fungování Evropské unie“ a společně se Smlouvou o Evropské unii tvoří novou úpravu 

primárního práva, na základě které je založena Evropská unie. Ta touto zásadní změnou 

získala jednotnou právní subjektivitu, kterou předpokládala již Smlouva o ústavě pro 

Evropu11 a která byla vnímána jako klíčová hodnota pro další rozvoj sjednocené 

Evropy. 

„Evropské právo“, jak jej chápeme v souladu s převládajícím pojetím, je právem tří 

evropských společenství (komunitární právo) a Evropské unie (unijní právo). V době 

před platností Maastrichtské smlouvy se chápalo evropským právem pouze právo tří 

evropských společenství.12 V současnosti je ovšem nástupkyní Evropského společenství 

Evropská unie a proto bude pro účely této diplomové práce nadále bývalé komunitární 

právo společně s právem unijním (dříve souhrnně „evropské právo“) nazýváno 

souborně jako „unijní právo“ bez dalšího rozlišení.  

Dnes je snad více než kdy dříve jasné, že rozvoj v oblasti energie z OZE je jedním z 

rozhodujících faktorů v boji proti změnám klimatu. Je součástí řešení ke zvýšení 

bezpečnosti a spolehlivosti zabezpečení dodávek energie pro EU. Rozvoj odvětví 

technologií obnovitelné energie je za současné hospodářské situace navíc vítaným 

zdrojem blahobytu a vytváření pracovních příležitostí. I z těchto důvodů vypracovala 

EU politiku obnovitelné energie a přijala právní předpisy týkající se OZE. V době 

                                                 
10 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná v 

Lisabonu dne 13. prosince 2007 (uvedená v Úředním věstníku EU jako oznámení 2007/C 306/01). 
11 Smlouva o Ústavě pro Evropu, Úřední věstník C 310 ze dne 16. prosince 2004. 
12 Tichý, L., Arnold, P., Svoboda, P., Zemánek, J., Král, R. Evropské právo. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006, str. 28. 
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ropných šoků a plynových krizí si EU uvědomuje, že je nutné zajišťovat bezpečnost 

dodávky a snižovat závislost na importech, a proto je zřejmé, že podpora výroby energie 

z OZE bude jednou z jejích základních energetických priorit.  

Pro účely přehlednosti autor rozděluje přístup EU k OZE v dalším textu na 

koncepční a legislativní.  

3.1 Unijní koncepční nástroje 

Od počátku evropské integrace odmítaly členské státy výraznější snahy o 

sjednocení energetické politiky, kterou považovaly a považují za jednu z hlavních 

složek tvořících národní suverenitu a zásadní sektor národního hospodářství. Kvůli 

tomu nevedla integrace EU k reálné integraci energetické politiky. Pravdou ale zůstává, 

že již počátky evropské integrace jsou spojeny s energetikou – příkladem za všechny 

může být založení Evropského společenství uhlí a oceli v roce 1951 či Evropského 

společenství pro atomovou energii v roce 1957. Avšak tyto smlouvy měly pouze 

omezený rozsah – nakonec v 50. letech nebylo vůbec o OZE možno mluvit, neboť 

většina z nich nebyla v podstatě používána ani technicky prozkoumána a řešení 

zásadních otázek typu atomové energie bylo prvořadé. První snahou v souvislosti s OZE 

bylo přijetí rezoluce o programu racionálního využívání energie Evropského 

společenství v roce 1974, který v následujících letech umožnil rozvoj politiky 

energetických úspor. V roce 1975 byl schválen Program výzkumu a vývoje úspor 

energie a alternativních zdrojů energie a v roce 1980 si Společenství stanovilo první cíle 

své energetické politiky, mezi nimiž bylo obsaženo i využívání OZE. Také v rezoluci 

Evropské rady ministrů z roku 1986, která stanovila obecné cíle energetické politiky do 

roku 1995,13 se objevil cíl podstatného zvýšení objemu výkonu nových a obnovitelných 

zdrojů energie.  

V prosinci 1995 byla schválena Bílá kniha EU o energetické politice14, která jako 

nejdůležitější cíl vyzdvihla integraci trhu na základě sbližování příslušných 

legislativních norem členských států. Právě Bílá kniha dlouhou dobu sloužila jako 

podklad pro další koncepční dokumenty.  

                                                 
13 Usnesení Rady ze dne 16. září 1986, kterým Rada stanovila nové cíle energetické politiky Společenství na rok 1995 a konvergenci 

politik členských států. 
14 White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM(95)682. 
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Ovšem jako první krok ke strategii pro OZE schválila Komise ke konci roku 1996 

Zelenou knihu s názvem „Energie pro budoucnost: obnovitelné zdroje energie“.15 

V následujícím roce byla vedena veřejná debata zaměřená na typ a strukturu prioritních 

opatření. Celkovou strategií bylo formulování indikativního cíle podílu OZE na hrubé 

domácí spotřebě primárních energetických zdrojů EU k roku 2010 ve výši 12%. Tato 

strategie měla být založena zejména na harmonizaci standardů v oblasti OZE, vhodných 

regulačních opatřeních ke stimulaci trhu, ve vhodných případech investiční pomocí a 

v neposlední řadě informační kampaní na prohloubení důvěry v trh. Přímou reakcí na 

Zelenou knihu z roku 1996 byla další Bílá kniha: "Energie pro budoucnost - obnovitelné 

zdroje energie"16 z listopadu roku 1997, která upozorňovala na stále nedostatečné a 

neúčinné využívání OZE v EU. Podíl elektřiny vyrobené z OZE na hrubé spotřebě 

elektřiny se v době vydání Bílé knihy v celé EU pohyboval totiž okolo 5%. Právě v ní 

byla oznámena strategie a akční plán týkající se obnovitelné energie a zároveň byla 

zdůrazněna nutnost rozvíjet všechny OZE, vytvořit stabilní politický rámec a zlepšit 

přístup obnovitelné energie do distribučních soustav. Zejména poslední požadavek 

spojený se stanovením různých ekonomickéch režimů podpory měl za následek první 

významný nárůst instalací OZE určených k výrobě elektřiny. 

Základy nové energetické politiky EU nalezneme v další Zelené knize nazvané 

„Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“, 

schválené 8. března 2006.17 Zelená kniha považuje otázky energetické účinnosti a OZE 

za nejdůležitější oblasti, jejichž zlepšením bude veden boj se změnami klimatu. Tato 

zlepšení rovněž přispějí k zabezpečení dodávek energie a k omezení závislosti EU na 

dovážené energii. Pro OZE počítá zejména se zvyšováním jejich konkurenceschopnosti 

a samozřejmě se zvýšením jejich využití. Plného potenciálu OZE lze podle ní využít 

pouze prostřednictvím dlouhodobého závazku vyvíjet a instalovat nové OZE a vyžaduje 

proto „aktivní program s konkrétními opatřeními k zajištění, aby byly splněny stávající 

cíle“. Na základě této Zelené knihy byly vypracovány především předpisy sekundárního 

práva, které posouvají energetickou politiku EU zásadně vpřed – mám zde na mysli 

zejména klimaticko-energetický balíček, o kterém bude pojednáno níže. 

                                                 
15 Communication from the Commission - Energy for the Future: Renewable Sources of Energy - Green Paper for a Community 

Strategy COM(96)576, November 1996. 
16 Communication from the Commission - Energy for the future: Renewable sources of energy - White Paper for a Community 

strategy and action plan, COM(97)599, November 1997. 
17 Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, (SEK(2006)317). 



 18 

3.2 Primární právo  

Primární právo představuje svým způsobem ústavní právo EU. Stanoví tak základy 

institucionální struktury EU a zakotvuje taktéž zmocnění pro jednání jednotlivých 

orgánů. V jeho rámci musíme hledat ustanovení o energetice, resp. o OZE, nejprve. 

Smlouva o založení Evropského společenství – dnes již pozměněná a přejmenovaná 

na Smlouvu o fungování Evropské unie – neobsahovala samostatnou kapitolu o 

energetice. Ani dřívější Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství 

neupravovala žádná konkrétní opatření týkající se energetiky. V hlavě XIX. – životní 

prostředí (konkrétně v článku 174) Smlouva o založení ES pouze uváděla, že politika 

ES v oblasti životního prostředí přispívá mj. ke sledování obezřetného a racionálního 

využívání přírodních zdrojů, tedy nakládání i s OZE. Právní základ pro úpravu 

energetiky, potažmo OZE, bylo možno najít v článku 175 odst. 1 Smlouvy, kdy Rada po 

konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodovala, 

jakou činnost bude ES k dosažení cílů vyvíjet. Na základě zmocnění Rady (v čl. 251) 

byla postupně přijata celá řada právních předpisů sekundárního práva a rozhodnutí (viz 

následující kapitola). 

Navrhovaná Smlouva o Ústavě pro Evropu již obsahovala samostatný oddíl, který 

pojednával o energetice. Navíc v článku I-14 zařazovala energetiku do oblasti sdílené 

pravomoci Unie a členských států, což bylo vskutku průlomové. Nikdy předtím se totiž 

všechny členské státy neshodly na jiné než samostatné pravomoci státu v otázce 

energetiky. Článek III-256 Smlouvy stanovil, že „v rámci vytváření a fungování 

vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat životní prostředí má 

politika EU v oblasti energie za cíl zajistit fungování trhu s energií, zajistit bezpečnost 

jejích dodávek a podporovat energetickou účinnost a úspory energie, jakož i rozvoj 

nových a obnovitelných zdrojů energie.“ Nicméně ratifikační proces byl zastaven poté, 

co tuto Smlouvu v referendu v roce 2005 neschválili Francie a Nizozemsko.  

Reforma EU ale stále zůstávala na pořadu dne. Od projektu jediné smlouvy 

s ústavním charakterem bylo upuštěno a na její místo nastoupila na základě tzv. 

Berlínské deklarace18 reformní smlouva, která na rozdíl od Smlouvy o Ústavě pro 

Evropu dosavadní smlouvy pouze novelizovala, ale nenahradila. Dne 13. prosince 2007 

                                                 
18 Podepsaná představiteli členských států EU 25.března 2007, mj. hovořící o snaze postavit do voleb do Evropského parlamentu v 

roce 2009 Evropskou unii na obnovený společný základ. 
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byla tato reformní smlouva představiteli členských států EU podepsána a nesla název 

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení 

Evropského společenství. Kvůli odkládané ratifikaci Českou republikou19 jakožto 

posledním členským státem vstoupila v platnost až dne 1. prosince 2009. Nově (ačkoliv 

v podstatě stejně jako ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu) je nyní ve Smlouvě o 

fungování EU, která je pouze přejmenovanou Smlouvou o založení ES, obsažena hlava 

XXI – energetika. Ustanovení článku 194 přidává jako další z cílů energetické politiky 

EU podporovat propojení energetických sítí a přidává princip solidarity mezi členskými 

státy při realizaci stanovených cílů. Pokud vzniknou závažné obtíže v zásobování 

určitými produkty, především v oblasti energetiky, může Rada na návrh Komise 

rozhodnout (opět v duchu solidarity mezi členskými státy) o „opatřeních přiměřených 

hospodářské situaci“.   

Primární právo je tvořeno nejen Zakládacími smlouvami (a jejich přílohami, 

protokoly či prohlášeními), ale i smlouvami o přistoupení jednotlivých členských států. 

Smlouva o přistoupení k Evropské unii je mezinárodní smlouvou, jejímiž smluvními 

stranami jsou stávající členské státy na straně jedné a (v případě ČR deset) přistupující 

státy na straně druhé. V případě ČR tedy tímto dokumentem smluvní strany projevily 

vůli rozšířit Evropskou unii k 1. květnu 2004 o deset nových států (Smlouva o 

přistoupení k EU podepsaná dne 16. dubna 2003). Ta je značně rozsáhlá (téměř 5 000 

stran textu) a člení se na vlastní Smlouvu o přistoupení, Akt o podmínkách přistoupení a 

úpravách smluv a na závěrečný akt. Právě Akt o podmínkách přistoupení a úpravách 

smluv20 vkládá do přílohy směrnice č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z OZE 

na vnitřním trhu s elektřinou referenční hodnoty pro indikativní cíle členských států. Pro 

Českou republiku je tak na základě Aktu o přistoupení ČR k EU stanoven indikativní cíl 

podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010 v hodnotě 8%. 

                                                 
19 Zejména kvůli dvojímu rozhodování Ústavní soudu ČR o tom, zda není Lisabonská smlouva a její ratifikace v rozporu s ústavním 

pořádkem ČR. První návrh na její posouzení podal v roce 2008 Senát a Ústavní soud o něm rozhodl nálezem sp. zn. Pl. ÚS 
19/08 ze dne 28. 11. 2008, jímž konstatoval soulad Lisabonské smlouvy v částech, které Senát výslovně zpochybnil. Ve druhém 
řízení sp. zn. Pl. ÚS 29/09 rozhodoval Ústavní soud o návrhu skupiny senátorů podaném poté, co Parlament České republiky již 
souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy vyslovil. Ústavní soud shledal všechny důvody domnělého rozporu Lisabonské smlouvy 
s ústavním pořádkem jako nedůvodné a konstatoval, že „tímto jeho nálezem jsou vyvráceny pochybnosti o souladu Lisabonské 
smlouvy s českým ústavním pořádkem a odstraněny formální překážky její ratifikace“. Navíc vyložil pětiměsíční odklad 
ratifikace smlouvy od vysloveného souhlasu k ratifikaci Parlamentem tak, že byl v rozporu s dikcí „bez zbytečného odkladu“ a 
připomněl Prezidentu republiky jeho povinnost ratifikovat mezinárodní smlouvy bez zbytečného odkladu, jak vyplývá z Ústavy 
ČR. 

20 Příloha II, kapitola 12 nazvaná energetika, v obecné sekci A bodem 8 písm. a). 
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3.3 Sekundární právo 

Zatímco prameny primárního práva představují jakýsi předpoklad pro platnost 

práva sekundárního, jsou z pohledu energetické legislativy EU důležité právě prameny 

práva sekundárního. Prvním důležitým předpisem týkajícím se OZE v rámci 

sekundárního práva byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze 

dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na 

vnitřním trhu s elektřinou (dále jen „Směrnice I“). Směrnice ukládá tehdejšímu ES 

(dnes EU) povinnost zajistit, aby byl v jeho rámci splněn indikativní cíl 12% podílu 

OZE na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů v roce 2010 a zároveň 

stanoví indikativní cíl pro celou EU týkající se podílu elektřiny vyrobené z OZE na 

hrubé spotřebě elektřiny do roku 2010 ve výši 21%.21 Na tomto základě stanoví 

indikativní cíle (směrnice je označuje jako „státní směrné cíle“) podílu OZE pro 

jednotlivé členské státy na vnitřním trhu EU s elektřinou. Jsou definovány jako 

procentuální podíly výroby elektřiny na hrubé domácí spotřebě elektřiny v každém 

členském státě. Směrnice zavazuje členské státy přijmout opatření na podporu 

zvyšování spotřeby elektřiny obnovitelných zdrojů. Konkrétní formy opatření jsou však 

(jak vyplývá z podstaty směrnice jako pramenu práva) na rozhodnutí členských států, 

která musí být v souladu s pravidly pro vnitřní trh s elektřinou a úměrné indikativním 

cílům, aby vedly k jejich splnění k roku 2010. Členským státům ukládá povinnost 

v daných intervalech zveřejňovat zprávu, která má zahrnovat analýzu pokroku 

dosaženého při plnění indikativních cílů. ČR se zavázala ke splnění indikativního cíle 

ve výši 8% podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě v ČR k roku 2010.  

Směrnice obsahuje dále povinnost států zajistit zaručení původu elektřiny vyrobené 

z OZE podle objektivních, průhledných a nediskriminačních kritérií, které si stanoví 

samy státy. Členské státy mají též vyhodnotit stávající právní a správní rámec 

s ohledem na povolovací řízení a podobné postupy za účelem snížení regulativních i 

neregulativních překážek při zvyšování výroby elektřiny z OZE a zjednodušení a 

urychlení postupů na vhodné správní úrovni. Důležitá je povinnost čl. států přijmout 

potřebná opatření k zaručení přenosu a distribuce elektřiny vyrobené z OZE od 

provozovatelů příslušných soustav. Navíc stanoví i preferenci výrobních zařízení 

                                                 
21 Srov. první verzi směrnice publikovanou v Úředním věstníku L 283/33 ze dne 27.10.2001, konkrétně její přílohu. Hodnota 22% 

byla na základě Aktu o přistoupení 10 nových států k EU změněna na současných 21%. 
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využívajících OZE v rámci distribuce elektřiny, pokud to provozování vnitrostátního 

elektrického systému umožňuje. 

Podpora elektřiny vyrobené z OZE je samozřejmě jednou z priorit, které obsahuje 

Bílá kniha „Energie pro budoucnost – obnovitelné zdroje energie“, a to zejména 

z důvodů bezpečnosti a diverzifikace zásobování elektřinou, ochrany životního 

prostředí a sociální a hospodářské soudržnosti. Využívání OZE představuje navíc 

důležité opatření potřebné ke splnění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o 

změně klimatu z 11. prosince 1997.  

Indikativní cíl z hlediska podílu obnovitelných zdrojů na produkci a spotřebě 

energie v EU určuje i směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/30/ES o 

podpoře využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě. EU 

se tímto právním předpisem snaží snížit současnou závislost na ropě použitím 

alternativních pohonných hmot, vyhovět opatřením nutným za účelem dodržení 

Kjótského protokolu a zajistit bezpečnost zásobování šetrného k životnímu prostředí. 

Jelikož již v názvu směrnice jsou slova „biopalivo“ (pohonná hmota pro dopravu 

vyráběná z biomasy22) a „jiná obnovitelná pohonná hmota“ (jakákoliv obnovitelná 

pohonná hmota kromě biopaliva, pocházející z OZE ve smyslu Směrnice I a používaná 

pro účely dopravy), je nesporné, že směrnice má za cíl podpořit OZE. 

Tato směrnice stanovila dvě referenční hodnoty vnitrostátního orientačního cíle 

minimálního podílu biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot. Orientační cíl 2% 

biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot na energetickém obsahu celkového 

množství benzinu a nafty pro dopravní účely prodávaného na trhu EU byl stanoven do 

31. prosince 2005, cíl 5,75% do 31. prosince 2010.23 Členské státy byly vyzvány, aby 

stanovily indikativní cíle pro rok 2005 s přihlédnutím k referenční hodnotě 2%. Tohoto 

prozatímního indikativního cíle však nebylo dosaženo, neboť v roce 2005 dosáhl podíl 

biopaliv na celkovém objemu paliv v dopravě jen 1%.24 Ani cíle pro rok 2010 nebude 

nejspíš dosaženo – očekávaný podíl činí zhruba 4,2%. Další zvýšení užívání biopaliv by 

mělo být doprovázeno podrobnou analýzou dopadů na životní prostředí a na oblast 

                                                 
22 Biomasa je směrnicí definována jako „výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně 

rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a s nimi příbuzných průmyslových oborů, jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů“. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že biomasu lze použít nejen ve formě biopaliv (tj. 
v dopravě), ale i při výrobě tepla a elektrické energie. Očekává se, že k předpokládanému podílu OZE v roce 2020 přispěje ze 
2/3 pokud jde o spotřebu primární energie. 

23 Komise v Zelené knize „K evropské strategii bezpečnosti zásobování energií“ stanovila za cíl nahrazení dokonce 20% tradičních 
pohonných hmot náhradními palivy v oboru silniční dopravy do roku 2020.  

24 Důvodová zpráva k návrhu směrnice o podpoře užívání energie z OZE (KOM(2008)19 v konečném znění). 
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hospodářskou a sociální. V této oblasti se začaly ozývat hlasy i ze strany nevládních 

organizací (NGOs), které pokládají další zvyšování podílu biopaliv za nereálný, 

především z důvodů nutnosti dovozu velkého podílu biopaliv z rozvojových zemí či 

ohrožování potravinových řetězců apod.25 

Pro další vývoj sekundárního práva je důležité Sdělení Komise Radě a Evropskému 

parlamentu s názvem „Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje 

energie ve 21. století: cesta k udržitelnější budoucnosti“,26 kdy Komise hodnotila plnění 

orientačních cílů stanovených v oblasti podílu OZE na produkci a spotřebě elektřiny 

v EU a v dopravním sektoru. Poprvé navrhla díky zjištěním stanovit závazné cíle ve 

výši, která byla později přesně použita pro směrnice v rámci tzv. klimaticko-

energetickém balíčku. Na základě návrhů vycházejících z energetické politiky pro EU a 

předchozího sdělení Komise byly na zasedání Evropské rady v roce 2007 schváleny tři 

ambiciózní cíle do roku 2020: jako první 20% snížení emisí skleníkových plynů 

v porovnání s rokem 1990 (s možností zvýšení až na 30%), dále 20% podíl energie z 

OZE na hrubé konečné spotřebě energie v EU a nakonec 10% závazný cíl podílu 

energie z OZE ve všech druzích dopravy v každém členském státě. V lednu roku 2008 

byl zveřejněn tzv. klimaticko-energetický balíček, který tyto cíle zapracovává do šesti 

legislativních opatření. Tento balíček byl 5. června 2009 uveřejněn v Úředním věstníku. 

Jedním ze zmíněných legislativních opatření je i směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 

(dále jen „Směrnice II“). Z původních indikativních cílů procentuálního podílu elektřiny 

z OZE na hrubé spotřebě elektřiny27 se stal závazný cíl, včetně závazků stanovených 

pro každý členský stát. Tyto jsou v souladu s cílem nejméně 20% energie produkované 

z OZE pro EU jako celek.28 Dosud platný indikativní cíl v podobě 21% energie 

z obnovitelných zdrojů pouze pro sektor produkce elektrické energie je nyní nahrazen 

                                                 
25 Zbořil, J. OZE v EU do budoucna – motivační stimuly nebo striktní závazky?, Pro-Energy 4/2007. Srov. např. neveřejná zpráva 

Světové banky: zavedení biopaliv zvýšilo ceny základních potravin v průměru o 75 % a tím spustilo zejména v zemích Třetího 
světa potravinovou krizi. Dostupný z www: <http://www.guardian.co.uk/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy>. 

26 KOM(2006)848 v konečném znění. 
27 Hrubou konečnou spotřebou energie se rozumí energetické komodity dodané k energetickým účelům pro průmysl, dopravu, 

domácnosti, služby včetně veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a rybolov, včetně elektřiny a tepla spotřebovaných odvětvím 
energetiky při výrobě elektřiny a tepla a včetně ztrát elektřiny a tepla v distribuci a přenosu. Energie získaná z OZE zahrnuje 
výroby elektrické energie, tepla a spotřebu biopaliv. 

28 Podle informace Evropské komise ze dne 11. března 2010 by měl zmíněný podíl energie z OZE dosáhnout v roce 2020 hodnoty 
20,3%. Komise to uvedla s odvoláním na zprávy jednotlivých členských zemí. Deset zemí uvedlo, že stanovený limit ještě před 
rokem 2020 překoná, jen pět bude mít podle vlastních zpráv problém závazného cíle dosáhnout. Více na www: 
<http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm>. 
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závazným cílem v podobě 20% podílu, který se v unijním průměru týká veškeré energie 

produkované z OZE (spotřebovaná elektřina, energie užitá k vytápění a chlazení, 

energie užitá v dopravě).29 Směrnice ve své příloze č. 1 stanoví závazné vnitrostátní cíle 

podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie pro všech 27 členských států 

(viz příloha č. 11 diplomové práce). Nerovnost těchto podílů je celkem logická – vedle 

ekonomické vyspělosti (resp. překážek) jsou hlavním důvodem bezpochyby možnosti, 

které přírodní zdroje na území daného států nabízejí. Národní cíl určující podíl energie 

z OZE na konečné spotřebě energie v ČR v roce 2020 je stanovený na 13%. Jeho výše 

byla určena hodnotou podílu OZE na konečné spotřebě energie z roku 2005, fixním 

zvýšením v podobě poloviny potřebného zvýšení pro EU a z flexibilní složky, která 

byla determinována výškou HDP.30  

Směrnice také stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. Tato 

kritéria se týkají zejména minimálních požadavků na úspory skleníkových plynů a 

požadavků na předcházení škodlivým změnám ve využívání půdy. Všechny členské 

státy EU má podle této směrnice zavazovat společný cíl navýšení podílu energie z OZE 

v oblasti dopravy na 10% konečné spotřeby.31 

Úprava se týká i dalších důležitých institutů - správních postupů, záruk původu 

elektřiny a energie pro vytápění a chlazení z OZE a neméně důležitého přístupu energie 

z OZE k distribuční soustavě. Poslední dobou se EU zabývá i spoluprácí jednotlivých 

členských států mezi sebou. Děje se tak zejména kvůli možnosti dosáhnout závazných 

cílů společným přičiněním – pomocí statistických převodů mezi členskými státy,  

pomocí společných projektů členských států a členských států s třetími zeměmi 

v souvislosti s výrobou elektřiny a energie pro vytápění a chlazení z OZE. Pro zajištění 

realizace cílů přijme každý členský stát EU národní akční plán pro energii z OZE, ve 

kterém stanoví národní cíle a vhodná opatření, která bude třeba přijmout k dosažení 

těchto cílů, a oznámí jej Komisi do 30. června 2010.32 

                                                 
29 Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie (KOM(2006) 848) poukázal na to, že se úspěchy členských států dostavují jen velmi 

pomalu a že EU svého cíle stanoveného pro rok 2010 pravděpodobně nedosáhne. Mezi důvody patří mj. i skutečnost, že 
vnitrostátní cíle jsou pouze orientační a stávající právní rámec vytváří nejisté investiční prostředí. Proto se Komise rozhodla pro 
nový přísnější rámec a právně závazné cíle pro rok 2020. 

30 Pitorák, M. Klimaticko-energetický balíček. Pro-energy, č. 2/2008, str. 37. 
31 Tato hranice je opět považována za spornou i některými environmentálními organizacemi (EREC, EWEA, EPIA), kdy je 

diskutováno zejm. poškození půdy, vodních zdrojů či negativní ovlivnění cen potravin.  
32 Otázkami neobsaženými ve směrnici (např. sankcemi pro členské státy za nesplnění závazného podílu) se zabývá  podrobněji 

Johnston, A.: The proposed new EU renewables directive: Interpretation, Problems and Prospects., European energy and 
environmental law review, 3/2008, str. 126 a násl. 
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3.4 Shrnutí 

Evropská unie drží z hlediska úpravy OZE ve svých opatřeních a jejich následné 

realizaci světové prvenství. Úprava, která vzniká vzájemnou spoluprácí členských států, 

dosahuje vysoké úrovně kvality, a to i díky nutnosti přijímat kompromisní opatření. 

Každý členský stát je svým způsobem specifický a jen obtížně se vzdává svých představ 

o budoucnosti energetiky, resp. OZE. 

Přes počáteční odmítání členských států zařadit energetickou politiku do oblasti 

sdílených pravomocí se to nakonec díky tzv. Lisabonské smlouvě podařilo uskutečnit. 

Na základě vývoje popsaného ve shrnované části EU dospěla v nedávné době k přijetí 

balíčku opatření (tzv. klimaticko-energetický balíček), jimiž si stanoví ambiciózní cíle – 

zejména s ohledem na ochranu životního prostředí. Jedním ze závazků je i stanovení 

závazného podílu ve výši 20% energie vyrobené z OZE na hrubé konečné spotřebě 

energie v celé EU. Do roku 2020 tak byl určen základní směr rozvoje. K dosažení 

zmíněných cílů v oblasti OZE bude potřeba nejenom řádně implementovat nejnovější 

směrnici 2009/28/ES, ale také uskutečnit energeticky úsporná opatření v rozhodujících 

sektorech spotřeby energie, nebo, pokud možno, ve všech sektorech spotřeby energie. 

Záleží zejména na členských státech samotných, zda jimi přijaté hodnoty budou 

naplněny.  
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4. Obnovitelné zdroje energie v českém právu 

Rozvoj OZE probíhal na území ČR až do roku 2000 v zásadě bez odpovídající 

právní úpravy. Její absence nejenom že neumožňovala efektivně získávat peníze na 

výstavbu výroben energie z OZE, ale zpomalovala i výzkum v této oblasti, který je 

zejména pro nové technologie využívání OZE klíčový. Sledováním evropských trendů 

však ČR dospěla k názoru, že je již nutné v podstatě celý sektor energetiky 

rekodifikovat. Nešlo jen o právní úpravu nově se objevujících OZE, ale také o moderní 

úpravu „tradiční“ energetiky. ČR také dlouhodobě sledovala vývoj energetiky jako 

celku, která se již tradičně zabývá převážně využíváním neobnovitelných zdrojů energie 

a jadernou energetikou, a korigovala její vývoj četnými koncepčními nástroji. 

Mezi zásadní požadavky pro budoucí zákonnou úpravu patřilo zejména definování 

pojmu OZE, zajištění přednostního připojení zařízení využívajících OZE do sítě 

(anglicky „access to the grid“), povinnost výkupu tzv. zelené elektřiny či garantování 

výše výkupních cen. Zejména garancí výkupních cen by se položil základ pro podnikání 

v oblasti OZE  a stimuloval tak zájem investorů.  

Výslovná úprava OZE se tak poprvé v českém právu objevila v roce 2000 díky 

zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“). 

Plošná podpora OZE pak v ČR začala v roce 2002, kdy byly poprvé stanoveny ze strany 

Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) minimální výkupní ceny pro 

elektřinu vyrobenou z OZE.33 Nejdůležitější norma této oblasti, která implementovala 

do českého práva Směrnici I, je zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Zejména díky ní tak byly poprvé poskytnuty investorům do 

OZE dlouhodobé garance. Každoroční neomezená manipulace s výkupními cenami se 

tak stala minulostí.  

4.1 Národní koncepční nástroje 

V oblasti koncepčních nástrojů v ČR můžeme vysledovat dvě názorové linie – 

Státní energetická koncepce připravovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), 

                                                 
33 Bod (2) cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 ze dne 27. listopadu 2001. 



 26 

která zodpovídá za oblast energetiky a alternativní návrhy Ministerstva životního 

prostředí (MŽP), které řeší přednostně problematiku z hlediska ochrany životního 

prostředí, případně ochrany klimatu. 

Není bez zajímavosti, že v letech 2007 a 2008 fungovala v ČR Nezávislá odborná 

komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu, tzv. 

Pačesova komise. Tato komise prozkoumala potenciál úspor energie a jednotlivých 

energetických zdrojů. Na základě podkladových studií, které byly vesměs podrobeny 

důkladné oponentuře, byl stanoven celkový potenciál OZE a výhled jejich rozvoje do 

roku 2050. Na základě stanoveného potenciálu (zhruba 25% současné spotřeby) a 

předpokládaného vývoje spotřeby energie byl odhadnut i podíl OZE na konečné 

spotřebě primárních energetických zdrojů a na výrobě elektřiny.34 Do roku 2020 se tedy 

předpokládá využití zhruba 50% teoretického potenciálu OZE. Ve zprávě je přímo 

uvedeno, že je nutno poskytnout OZE stejnou podporu, jaká byla v počátcích 

poskytnuta jaderné energetice. Právě využívaní jaderné energie bude podle odhadu 

komise nejdříve mírně klesat na úkor návratu těžby a využívání uhlí, posléze dojde 

k nárůstu OZE, a po roce 2030 by se jaderná energie měla opět dostávat do popředí a 

stát se vedle OZE významným nástrojem k plnění energetických potřeb ČR. 

Jako rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru slouží 

Strategie udržitelného rozvoje České republiky.35 Jejím cílem je vytvořit vzájemnou 

rovnováhu mezi sociálním, ekonomickým a environmentálním pilířem v zájmu zajištění 

udržitelného rozvoje (při respektování stejnojmenného principu). Jedním ze základních 

principů Strategie je preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými, kdy 

ukládá vládě ČR zajistit mj. podporu maximálního technicky a ekonomicky reálně 

dosažitelného využití potenciálu úspor energie a podílu OZE na výrobě energie. 

4.1.1 Koncepční nástroje v gesci MPO 

Jako hlavní koncepční nástroj MPO můžeme bezpochyby označit Státní 

energetickou koncepci. Předchůdkyní dnešní Státní energetické koncepce byla 

Energetická politika schválená vládou v roce 2000. Předchozí dokument – vůbec první 

                                                 
34 Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu - 

verze k oponentuře. Praha, 2008. Dostupný z www: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/nezavisla-energeticka-
komise/aktuality/Pracovni-verze-k-oponenture.pdf >. 

35 Strategie udržitelného rozvoje České republiky byla schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj jakožto stálým orgánem vlády 
ČR pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení v listopadu 2004. 
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Energetická politika – byl schválen vládou ČR již v roce 1992. Aktuální Státní 

energetická koncepce stanovuje na období příštích 30 let státní priority pro dlouhodobý 

vývoj energetického hospodářství. Byla schválena vládou v roce 2004 a za její realizaci 

odpovídá MPO. Cílem je i rozvoj OZE, jejichž využití přispěje k posílení energetické 

nezávislosti ČR a k ochraně životního prostředí. Její naplňování vyhodnocuje MPO 

nejméně jedenkrát za 5 let (o výsledcích vyhodnocení informuje vládu). Navíc Státní 

energetická koncepce slouží i pro vypracování územních energetických koncepcí, které 

obsahují cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního 

města a hlavního města Prahy a zpracovává se na období 20 let. Vytváří podmínky pro 

hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského 

rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji 

energie. Územní energetická koncepce je součástí územně plánovací dokumentace.36 

Stěžejním bodem platné Koncepce je národní cíl dosáhnout v roce 2010 podílu 

výroby elektřiny z OZE na její hrubé spotřebě37 ve výši 8%. Tento cíl vyplývá nejen ze 

Směrnice I, ale i ze Smlouvy o přistoupení k EU (viz kapitola Evropské právo a OZE). 

Navíc je stanoven i v zákoně o podpoře OZE jako jeden z účelů v zájmu ochrany 

klimatu a ochrany životního prostředí. Podíl výroby elektřiny z OZE je každoročně 

vyhodnocován ve zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z OZE, které 

zpracovávají společně MPO, MŽP a ERÚ. K hlavním cílům koncepce patří i zachování 

maximální šetrnosti k životnímu prostředí, což souvisí s úkolem zajistit efektivní výši a 

strukturu spotřeby zdrojů energie. 

Jedním ze základních rámců pro energetickou politiku státu jsou strategické cíle a 

vývoj energetické politiky EU. Energetika navíc již patří přímo mezi oblasti sdílené 

působnosti (výslovně to od 1. prosince 2009 stanoví Smlouva o fungování Evropské 

unie), řada společných politik a strategických cílů EU v oblasti životního prostředí, 

hospodářské soutěže a vnějších vztahů (včetně účasti v mezinárodních institucích) totiž 

navíc zásadním způsobem ovlivňuje budoucí prostředí energetiky. 

Aktualizace Koncepce z října 200938 je založena na širokém mixu zdrojů, když 

zdůrazňuje využití tuzemských zdrojů a nejvíce odpovídá tradicím a konkurenčním 

výhodám ČR v oblasti energetiky. Směřuje k výrazně nižší energetické náročnosti a 
                                                 

36 Více ve Wilda, V.: Vztah mezi státní energetickou koncepcí a územní energetickou koncepcí, Energetika 3/2003. 
37 Hrubou spotřebou elektřiny v tuzemsku se dle zákona č. 180/2005 Sb. rozumí „vyrobená elektřina s připočtením dovozů a 

odečtením vývozů elektřiny“. 
38 Dostupná např. z www: ˂http://www.mpo.cz/kalendar/download/71707/priloha002.pdf˂. 
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současně k nejmenším dopadům na snižování zaměstnanosti. V oblasti OZE se zavazuje 

podporovat rozvoj a jejich maximální reálné využití v souladu s přírodními 

podmínkami. Jde cestou podpory rozvoje OZE prostřednictvím přímých i nepřímých a 

dotací a s takovou podporou počítá až do dosažení konkurenceschopnosti na trhu 

s elektřinou (předpokladem je rok 2030). V otázce výzkumu a vývoje bude podpora 

zaměřena na účinnější využití biomasy, na rozvoj biopaliv 2. generace, nových 

fotovoltaických materiálů, efektivnějších fotočlánků, geotermálních zdrojů a dále na 

výrobu a energetické využití vodíku včetně palivových článků. Specifickými ukazateli a 

cílovými hodnotami je podíl výroby energie z OZE na celkové konečné spotřebě 

minimálně 13 % k roku 2020, cca 17 % do roku 2030 a až cca 23 % do roku 2050.39 

Další budoucí aktualizace Koncepce by měla stanovit v souvislosti 

s nekontrolovatelným rozvojem fotovoltaických zdrojů (viz část 5.) optimální podíl 

jednotlivých druhů OZE na energetickém mixu. Mělo by se tak stát s minimální 

negativním dopadem na bezpečné a spolehlivé fungování sítí. Závazný cíl 13% podílu 

energie z OZE na celkové hrubé spotřebě energie do roku 2020 vyplývající ze Směrnice 

II by měl být rozdělen aktualizací mezi vytápění a chlazení, elektřinu a dopravu a 

následně nastaven optimální podíl jednotlivých typů OZE na cíli pro elektřinu.  

4.1.2 Koncepční nástroje v gesci MŽP 

Do působnosti MŽP patří hlavně vypracovávání Politiky ochrany klimatu a Státní 

politiky životního prostředí. Věcná provázanost Státní energetické koncepce a Politiky 

ochrany klimatu v ČR je evidentní. Aktuální Politika ochrany klimatu v ČR40 

představuje novou strategii České republiky v oblasti ochrany klimatu do roku 2020, 

která stanovuje cíle a hodnotí potřebná opatření pro postupné snižování emisí 

skleníkových plynů, účinné vyrovnávání se s následky globálního oteplování a zároveň 

zmírňování jejich negativních dopadů. Tato strategie reaguje na nové vědecké poznatky 

a vývoj politických jednání v EU (zejména na klimaticko-energetický balíček) i na 

mezinárodní úrovni. Vychází ve velké míře z výše uvedené zprávy Nezávislé odborné 

komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu. 

Cílem Politiky ochrany klimatu je snížení celkových emisí mezi roky 2005 až 2020 o 

                                                 
39 Přílohy č. 8-10. 
40 Dostupná z www: <http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_tz090507pok/$FILE/POK_final. pdf>. 
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20% a v oblasti OZE předpokládá jejich podíl na hrubé výrobě elektřiny 6% v roce 

2010, 10% v roce 2015 a 14% v roce 2020.  

Z hlediska životního prostředí se jako druhý koncepční nástroj MŽP uplatňuje 

Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010. Ta představuje 

zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové politiky z hlediska životního 

prostředí. Jejím účelem je poskytovat rámec a vodítko pro rozhodování a aktivity, které 

směřují ke zlepšení životního prostředí nebo k uplatnění principu udržitelného rozvoje. 

Politika stanoví cíl využívání OZE zejm. za účelem co největší náhrady 

neobnovitelných zdrojů energie. V té souvislosti žádá zjednodušení povolovacího řízení 

při výstavbě zařízení k využívání OZE a vytvoření jasných pravidel mezi využíváním 

OZE a ochranou přírody a krajiny tak, aby nebyla ani jedna z těchto oblastí 

diskriminována (více v části 7).  

4.1.3 Mezirezortní koncepční nástroje  

Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 

obnovitelných a druhotných zdrojů („Národní program“) byl střednědobý dokument 

vyjadřující cíle týkající se snižování spotřeby energie, využití jejích obnovitelných a 

druhotných zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami podle zásady 

trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Na základě § 5 zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření s energií, byl zpracováván na čtyřleté období MPO ve 

spolupráci s MŽP. Vycházel ze schválené Státní energetické koncepce a sloužil 

k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí ČR. Obě ministerstva jej 

předkládala ke schválení vládě a měla vyhodnocovat jeho naplňování nejméně jedenkrát 

za dva roky a o výsledcích informovat vládu. Každoročním naplněním cílů Národního 

programu byl Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie 

Naposledy byl schválen Národní program na roky 2006-2009. Ten ovšem 

nenavrhoval potřebné změny a neprovedl ani revizi cílů pro naplnění indikativního cíle 

výroby elektřiny z OZE, např. počítal pro rok 2009 s nereálným podílem elektřiny 

vyrobené z OZE minimálně 7,5% z celkové spotřeby elektřiny. Zákon č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření s energií nově namísto Národního programu upravuje od 1. ledna 2008 

každoroční Státní program na podporu úspor energie a využití OZE. Předčasným 
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ukončením Národního programu na roky 2006-2009 tak zanikl jediný střednědobý 

dokument s celostátní působností, který byl zaměřen na hospodárné nakládání s energií 

a na využívání OZE. 

Státní program na podporu úspor energie a využití OZE byl poprvé vyhlášen 

pro rok 1999 v rámci meziresortní koordinace. Od roku 2000 byl díky účinnosti zákona 

o hospodaření s energií každoročně vydáván jako hlavní realizační nástroj Národního 

programu. Od roku 2008 se stal pouze doplňkovým nástrojem vedle operačních 

programů. Tento program je pevně rozdělen na dvě části. Dotace z části A spravuje 

MPO (do roku 2007 zastoupeno Českou energetickou agenturou) a Státní program 

vyhlašuje jako program EFEKT.41 Dotace z části B reprezentují programy MŽP, 

zabezpečované Státním fondem životního prostředí ČR. Jedná se o roční program 

s omezeným rozpočtem, na případnou dotaci není právní nárok. O podporách využívání 

OZE je samostatně pojednáno v části 6. 

4.2 Ústavní základ 

Ústavní základe podporující využívání OZE v rámci výroby elektřiny v ČR vyplývá 

již z preambule Ústavy České republiky (ústavní zákon České národní rady 

č. 1/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., 

č. 300/2000 Sb., č. 448/2001 Sb., č. 395/2001 Sb., č. 515/2002 Sb. a č. 319/2009 Sb.). 

Odhodlání „společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní 

bohatství“ je normativně podpořeno např. čl. 7 Ústavy (stát dbá – tedy je povinen dbát – 

o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství).42 Přírodními 

zdroji měl ústavodárce patrně na mysli součásti přírody, využitelné člověkem k jeho 

vlastnímu prospěchu, přičemž jsou obecně rozdělovány na obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje. Právě racionální využívání obnovitelných zdrojů je důležitou zásadou při 

nakládání (např. výrobě elektřiny) s OZE.    

Listina základních práv a svobod43 ve své preambuli připomíná díl odpovědnosti 

(formálně tehdejšího Federálního shromáždění) vůči budoucím generacím za osud 

                                                 
41 Od roku 2003 je patrné neustálé snižování rozpočtu v části A Státního programu, ze 102 mil. Kč za rok 2003 se pro rok 2010 

počítá s částkou 40 mil. Kč. 
42 Sládeček, V., Mikule V., Syllová, J. Ústava České republiky, 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, str. 6 
43 Listina základních práv a svobod byla přijata 9. 2. 1992 Federálním shromážděním  ČSFR spolu  s ústavním zákonem č. 23/1991 

Sb. Po zániku České a Slovenské Federativní Republiky byla článkem 3 Ústavy  České republiky recipována jako součást 
ústavního pořádku a  znovu publikována usnesením předsednictva České národní rady  č. 2/1993. Listina má tedy právní sílu 
ústavního zákona, ačkoliv jím formálně není. 
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veškerého života na Zemi a dále v článku 35 stanoví právo na příznivé životní prostředí 

a právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. 

Právo na příznivé životní prostředí lze považovat za právo subjektivní. Ve zmíněném 

článku 35 je dále uvedeno, že při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani 

poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství a kulturní památky nad 

míru stanovenou zákonem. Práva na příznivé životní prostředí se ovšem nelze dovolávat 

přímo, ale pouze v mezích zákonů, které příslušné ustanovení Listiny provádějí (jak 

stanoví čl. 41 Listiny). Opět tedy můžeme odkazovat na pojem přírodních zdrojů jako 

pojem nadřazený pro obnovitelné přírodní zdroje a tedy spojit práva dle článku 35 

Listiny základních práv a svobod i s OZE. Nutno dodat, že Ústavní soud v otázce 

adresátů práv vyplývajících z článku 35 Listiny rozhodl, že jeho znění nelze vztahovat 

na právnické osoby.44  

4.3 Zákonná úprava OZE 

Nejdůležitějším pramenem českého práva upravujícím OZE jsou zákony. 

V průběhu posledních 10 let se na našem území stihnul vytvořit celkem dobrý zákonný 

rámec, v němž se mohou pohybovat všechny myslitelné zdroje energie.   

Jako první legislativní předpis upravoval dílčím způsobem rámec podnikání 

v oblasti využívání OZE zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a výkonu 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.45 Energetický zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a 

nediskriminační regulaci v energetických odvětvích, jakož i práva a povinnosti osob 

s tím spojené. Za obnovitelný zdroj považoval takový využitelný zdroje energie, jehož 

energetický potenciál se trvale a samovolně obnovuje přírodními procesy.  Zajišťoval 

přednostní právo na přenos a distribuci elektřiny vyrobené z OZE, stanovil pro 

provozovatele distribuční soustavy povinnost vykupovat elektřinu vyrobenou z OZE. 

Dále přiznal výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, pokud o to požádali a pokud 

splňovali podmínky připojení a dopravy, podmínky obsažené v Pravidlech provozování 

přenosové soustavy a Pravidlech provozování distribuční soustavy, právo k 

                                                 
44 Viz rozhodnutí ve věci sp. zn. I.ÚS 282/97. Toto rozhodnutí odůvodnil mj. tím, že práva vztahující se k životnímu prostředí 

přísluší pouze osobám fyzickým, jelikož se jedná o biologické organismy, které - na rozdíl od právnických osob - podléhají 
eventuálním negativním vlivům životního prostředí. 

45 Úplné znění zákona publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 314/2009 Sb. 
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přednostnímu připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě nebo distribučním 

soustavám za účelem přenosu nebo distribuce. Energetický zákon se tak postaral o první 

přímou úpravu OZE v českém právu. Před jeho přijetím nebylo možné s přesností 

definovat podmínky pro podnikání a výrobu „zelené energie“. 

Další normou týkající se problematiky OZE je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší. Právě do tohoto zákona byla promítnuta směrnice Evropského parlamentu a 

rady 2003/30/ES o podpoře využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných 

hmot v dopravě (§ 3a). Toto ustanovení upravuje minimální množství biopaliv 

obsažených v pohonných hmotách uvedených do oběhu či povinnost oprávněných osob 

každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu hlášení o splnění 

povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro 

dopravní účely - pro případ, že povinná osoba nesplní povinnost uvést do volného 

daňového oběhu na daňovém území ČR minimální množství biopaliva, stanoví speciální 

poplatek. Zavedení poplatku je součástí opatření, které má zamezit neplnění povinnosti 

přimíchávat biosložku do paliva v předepsaném množství z důvodů vyšší nákladnosti 

tohoto přimíchávání a neochotě uplatňovat nová paliva na trhu.46 

Nejdůležitější normou upravující OZE v ČR je zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře OZE“). Tento zákon pokládá 

základní rámec podpory výroby elektřiny z OZE a zavádí systém podpory formou 

pevně stanovené výkupní ceny (osvědčený v Německu, Rakousku či ve Francii) a 

zelených bonusů (typický pro Španělsko), mezi kterými si může výrobce vybrat (o 

předmětu podpory a jejím stanovení viz kapitola 6.2). ČR tedy implementovala 

Směrnici I právě tímto předpisem. Účelem tohoto zákona je zejména vytvoření 

podmínek k naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě 

elektřiny v ČR ve výši 8% k roku 2010 (cíl stanovený Směrnicí I) a vytvoření podmínek 

pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010 (závazný podíl stanovený Směrnicí II). 

ERÚ, jakožto garant tohoto cíle, má každoročně vyhodnocovat zmíněný podíl za minulý 

kalendářní rok a zveřejnit propočet očekávaných dopadů podpory na celkovou cenu 

elektřiny pro konečné zákazníky. MPO ve spolupráci s MŽP a ERÚ je povinno 

vypracovat a následně vládě předložit analýzu pokroku dosaženého plnění cíle, na 

                                                 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
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kterou bude ERÚ reagovat případným upravením výkupních cen a zelených bonusů pro 

nadcházející kalendářní rok. 

 Výkupní ceny a zelené bonusy jsou stanovené příslušným cenovým rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu na podporu obnovitelných zdrojů, kombinované 

výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů.47 S tím souvisí i maximální meziroční 

pokles výkupních cen elektřiny pro nová zařízení o 5%. Zavedení této hranice zlepšuje 

podmínky pro financování projektů komerčními bankovními úvěry – snižuje riziko 

financování projektu. Zákon přinesl zároveň garanci dlouhodobé a stabilní podpory 

(minimální dobu návratnosti investic 15 let) nutné pro učinění podnikatelského 

rozhodnutí. Zařízení vyrábějící elektřinu z OZE je navíc provozovatel přenosové 

soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen připojit k přenosové nebo 

distribuční soustavě, pokud o to výrobce elektřiny z OZE požádá a pokud splňuje 

podmínky připojení a dopravy elektřiny stanovené energetickým zákonem. 

Určitou kuriozitou tohoto zákona je zahrnutí podpory výroby elektřiny z důlního 

plynu z uzavřených důlních děl, která není ve Směrnici I ani ve Směrnici II vůbec 

zmíněna. Důlní plyn z uzavřených dolů není sice OZE, ale je nebezpečný z hlediska 

úniků do objektů či vysokého obsahu metanu – proto je žádoucí nejen důlní plyn 

z uzavřených dolů kontrolovaně jímat, ale i stimulovat jeho energetické využití. Proto 

byl, ač nevhodně, doplněn v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR do zákona o podpoře OZE. 

Přehled prováděcích předpisů v oblasti OZE je uveden za závěrem této práce. 

V souvislosti s výrobou elektřiny z OZE je třeba ještě zmínit zákon č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který je relevantním 

předpisem pro výstavbu a provoz vodních elektráren. Ve věci výstavby zařízení na 

výrobu energie je nutné zmínit úpravu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.). 

V souvislosti s povolením takových staveb bude muset žadatel vyhovět proceduře EIA 

(z anglického Environmental Impact Assessment) upravené zákonem č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento zákon upravuje v § 10a a násl. i proces 

SEA, který se týká posuzování vlivů vyjmenovaných koncepcí na životní prostředí. 

                                                 
47 Toto cenové rozhodnutí vydává ERÚ podle ustanovení § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v 

oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 17 odst. 4 písm. d) a ustanovení § 17odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře OZE. 
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4.4 Státní správa v oblasti OZE 

Výkon státní správy v energetických odvětvích ve vztahu k OZE náleží MPO, 

Státní energetické inspekci a ERÚ. 

Působnost MPO vyplývá z energetického zákona. Mezi nejvýznamnější činnosti 

MPO patří vydávání vyhlášek k provedení zákonů a zpracovávání Státní energetické 

koncepce. V oblasti OZE provádí uznávání záruky původu vydané v jiném členském 

státě EU a ve spolupráci s MŽP a ERÚ předkládá vládě každoročně do 30. září zprávu, 

která zahrnuje analýzu pokroku dosaženého při plnění indikativního cíle podílu 

elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR. 

Státní energetická inspekce je správním úřadem podřízeným MPO, který kontroluje 

dodržování energetické legislativy. Zákon o podpoře OZE rozšiřuje působnost Státní 

energetické inspekce o výkon kontroly i nad jeho dodržováním. Inspekce tedy ukládá, 

vybírá a vymáhá pokuty. 

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 energetickým zákonem 

jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Do jeho působnosti spadá i podpora 

využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Rozhoduje zejména o udělení, 

změně nebo zrušení licence na výrobu elektřiny či o regulaci cen podle zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách. Znění platných cenových rozhodnutí o stanovení podpory pro 

výrobu elektřiny z OZE lze najít ve Věstníku ERÚ. Úřad taktéž rozhoduje spory o 

výkupu elektřiny z OZE nebo o právu na úhradu zelených bonusů (více v sekci 6.2.2), 

vykonává kontrolu dodržování povinností držitelů licencí a případně jim ukládá pokuty.  

4.5 Vyhodnocení podílu elektřiny z OZE k roku 2010 

Kvantitativní rozvoj obnovitelných zdrojů energie je silně omezen několika faktory: 

striktní požadavky na ochranu životního prostředí, vývoz primárních paliv (např. dřevní 

štěpka a jiné druhy biomasy), vysoké nároky na rozvoj sítí, řešení stability a vyrovnané 

bilance elektrizační soustavy (potřeba regulačních opatření), ale i narůstající 

rezervovanost obyvatel k některým z těchto zdrojů (větrné a solární elektrárny či 

bioplyn). 

Hrubá spotřeba elektřiny z OZE se v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé 

spotřebě elektřiny 5,2%. Odhad MPO pro rok 2009 činí 6,80%, konečné číslo však 

bude uvedeno zhruba v polovině roku 2010. Nejvyšší výroba elektřiny z OZE byla 
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v roce 2008 realizována z vodních elektráren (54,26% všech OZE, ovšem její podíl na 

celkové výrobě elektřiny z OZE klesá), následovaná biomasou. Převážná část 

potenciálu vodních elektráren je již dlouhou dobu využívána hlavně k účelům regulace 

elektrizační soustavy. Lze také poznamenat, že největší nevýhodou tohoto zdroje je 

závislost na hydrologických podmínkách v hodnoceném období. Pokud bude ČR 

opravdu chtít dosáhnout již několikrát zmiňovaného indikativního cíle 8%, bude klíčová 

výstavba instalovaných kapacit v biomase, větru, fotovoltaiky a bioplynu. Ostatní 

obnovitelné zdroje mají potenciál buď vyčerpán, nebo jeho využití je v daném časovém 

horizontu velmi obtížné.48 Dle citované zprávy nebude indikativní cíl pro výrobu 

elektrické energie z OZE pravděpodobně splněn, neboť nezbývá již dostatek času 

k realizaci dostatečného počtu projektů.49 Nedostatkem je zejména trh s biomasou pro 

energetické účely, jehož teoretický potenciál je sice značný, nicméně z důvodu malé 

ekonomické atraktivnosti se nerozvinul dostatečně. ČR již v souvislosti s Aktem o 

přistoupení k EU poznamenala, že „možnost dosažení uvedeného orientačního cíle bude 

vysoce záviset na klimatických faktorech, jež významně ovlivňují úroveň využití vodní, 

sluneční a větrné energie“.50 Tuto poznámku lze vysvětlit jako možnost meziroční 

fluktuace, nikoliv jako možnost nesplnění. Navíc otázka nadhodnocení výše 

indikativního cíle je spíše snahou o nehodnocení vývoje právní úpravy a nastavení 

ekonomických podmínek rozvoje OZE v ČR, které se neděly zajisté odpovídajícím 

způsobem. Svalování viny na EU je za současné situace nevhodné, neboť cíl, k němuž 

se ČR zavázala již v roce 2004, nebyl a není ve srovnání s dalšími státy nově přijatými 

do EU nereálný.   

4.6 Opatření v souvislosti se Směrnicí II 

V souvislosti se vstupem v platnost nové Směrnice II je potřeba učinit určité 

koncepční a legislativní kroky k její implementaci. Zákon o podpoře OZE vychází stále 

ze Směrnice I, která má být výše zmíněnou směrnicí od 1. ledna 2012 nahrazena. Jako 

podstatné kroky v této chvíli spatřuji následující: 

                                                 
48 Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z OZE za rok 2008.  
49 Nereálnost dosažení podílu ve výši 8% k roku 2010 vyslovuje i informace NKÚ z kontrolní akce č. 08/38, na toto nebezpečí 

upozornila již kontrolní akce NKÚ č. 05/08. 
50 Příloha II sekce A bod 8 písm. d) Aktu o podmínkách přistoupení a úpravách smluv, uvedený např. v Úředním věstníku L 236 ze 

dne 23. září 2003. 
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- úprava výroby tepla a chladu a podpora biopaliv, kterou nová směrnice 

obsahuje, by měla být provedena zásadní novelizací zákona o podpoře OZE.; 

-  obsažení zvýšené preference OZE v budovách (lze i v rámci novelizace 

stavebního zákona); 

-  obsažení závazného vnitrostátního cíle přímo v zákoně (viz současný 

§ 1 odst. 2 písm. d) zákona o podpoře OZE); 

 - potřeba stanovit hrubé rozdělení závazného cíle mezi elektřinu, vytápění a 

chlazení a dopravu (nejlépe prostřednictvím aktualizace Státní energetické 

koncepce); 

-  s tím související potřeba stanovit představu o podílu jednotlivých typů OZE na 

cíli pro elektřinu (tedy požadavek na vyvážený energetický mix ČR); 

- zvážení možnosti přenést národní závazky podílu OZE v adekvátní míře na 

krajskou úroveň. 

Úprava legislativy pro dosažení stanovených cílů výroby energie z OZE musí 

nicméně proběhnout s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na fungování sítí a 

životní prostředí. 

Ekonomický potenciál podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie v ČR je 

odhadnut na 16–17 %, stanovený závazný cíl 13% je tedy splnitelný za předpokladu 

přijetí účinných opatření, zejména na podporu výroby tepla z OZE. Do roku 2020 je 

možné očekávat další zvyšování podílu OZE, nicméně bez aktivní politiky jejich 

prosazování a odbourávání bariér rozvoje je možné dosáhnout jen částečného využití 

dostupného potenciálu. 

Zvýšení podílu OZE na výrobě elektrické energie a tepla je možné zajistit jak 

přípravou samostatného zákona, tak úpravou stávajících předpisů. Klíčovou roli bude 

mít nový zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů, případně úprava využití 

tepla z OZE v rámci novelizace stávajících předpisů.51 Nejschůdnější variantou se však 

jeví vytvoření jediného předpisu pro podporu výroby energie z OZE, z kombinované 

výroby elektřiny a tepla a dalších alternativních zdrojů. Hovoří se o tzv. velké novele 

zákona o podpoře OZE. Implementace Směrnice II musí být hotova do 5. prosince 2010 

a novela by měla zavést do vnitrostátního práva i povinnost přijmout tzv. Akční plán 

pro OZE.  

                                                 
51 Politika ochrany klimatu v ČR – návrh MŽP ČR. Praha, říjen, 2009. 
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4.7 Shrnutí 

Česká republika má povinnost na základě svého členství v EU promítnout do svých 

koncepčních opatření a zákonné úpravy směr a hodnoty stanovené na unijní úrovni. 

K tomu, aby mohla určitá úprava OZE efektivně plnit svou roli, je potřeba zabezpečit 

několik zásad. Předně je důležité přesně vymezit pojem „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. Oba zmíněné aspekty obsahoval energetický 

zákon přijatý v roce 2000.  

Další opatření, tedy zejm. garance návratnost investice, zaručení přiměřeného 

zisku, zakotvení systému ekonomické podpory výroby energie z OZE a zákonnou 

povinnost výkupu vyrobené energie, obsahoval zákon na podporu výroby elektřiny 

z OZE (č. 180/2005 Sb.). Ten navíc poprvé de iure přiznal OZE význam při ochraně 

klimatu a ochraně životního prostředí. Hlavním přínosem zákona je zejména stabilizace 

podnikatelského prostředí v oblasti výroby elektřiny z OZE, zvýšení atraktivnosti těchto 

zdrojů pro domácí i zahraniční investory a vytvoření podmínek pro rozvoj OZE v ČR. 

Koncepční nástroje (ať již v gesci MPO nebo MŽP) stanoví širší rámec pro budoucí 

zaměření zejména legislativní úpravy. 
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5. Otázka využívání energie slunečního záření k výrobě 
elektřiny v ČR 

Pro podnikatele se stala výstavba fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) 

v České republice vyhledávanou investicí zejména kvůli vysokým výkupním cenám, ale 

prudký nárůst výrobních kapacit OZE zároveň vyvolal obavy energetiků, zda rozvodná 

síť je schopna takové množství elektřiny pojmout. Pro rok 2009 se předpokládal nárůst 

instalovaného výkonu FVE o více jak 250 MW52, ovšem realita překonala očekávání. 

Celkově za rok 2009 činil nárůst instalovaného výkonu fotovoltaických systémů v ČR 

397,18 MW (jak vyplývá z přílohy 5 - Vývoj počtu licencovaných provozoven a 

celkového instalovaného výkonu FVE v letech 2002 – 2010). Obrovský nárůst byl 

způsoben zejména výrazným poklesem investičních nákladů (snížením cen 

fotovoltaických panelů o více jak 40%) a zachování velmi příznivé výkupní ceny (ač 

k 1. Lednu 2009 snížené o zákonné maximum 5%). Investoři se v obavách o výši 

příspěvků pro rok 2010 snažili o urychlené dokončení svých projektů ke konci roku 

2009, což vyvolalo výše zmíněný nárůst instalovaného výkonu. 

FVE jsou pro investory dále zajímavé z toho důvodu, že příjmy FO i PO z provozu 

solárních zařízení jsou osvobozeny od daně z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu, a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a v 

bezprostředně následujících pěti letech.53 Dalším motivačním faktorem jsou i dotace na 

investice do fotovoltaických zařízení a to jednak z prostředků státního rozpočtu v rámci 

národních programů a také v rámci Operačních programů z prostředků Evropské unie.54 

Neoddiskutovatelně k vývoji přispěla i skutečnost, že jakmile bylo jasné, že situace 

v ČR bude pro FVE příznivá, začala na našem území působit řada společností, které se 

zabývaly pouze přípravou pozemků na výstavbu FVE a pomáhaly tak k dalšímu 

urychlení rozvoje.  

Velký zájem ovšem přináší i problémy, jako jsou například zvýšené vícenáklady 

vynaložené na OZE, které se následně přesouvají do konečných cen elektřiny pro 

                                                 
52 Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008. 
53 Zákon dále stanoví, co myslí pojmem uvedení do provozu a dále stanoví další druhy využití OZE, na které se vztahuje osvobození 

od daně z přijmu.  
54 Pro další důvody srov. Klimek, P. 10 dobrých důvodů pro fotovoltaiku [online]. Dostupný z www: 

<http://www.tzb.info.cz/t.py?t=2&i=5033>. 
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spotřebitele.55 Vývoj ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou OZE provází její 

neustálé zvyšování. Pro rok 2010 je odhadován skokový nárůst až o 300%, jehož 

příčinou má být právě velký rozvoj FVE.56 Tyto vícenáklady jsou vyvolány 

požadavkem řízení soustavy a budování záložních zdrojů, které musí dodávku 

elektrické energie zabezpečit v době nepříznivých přírodních podmínek fotovoltaických 

zdrojů. Výroba elektřiny těmito zdroji (obdobně větrné elektrárny) se na rozdíl od 

ostatních OZE obtížně předvídá. 

Nepříjemnou skutečností je i fakt, že na současné situaci ve fotovoltaice přednostně 

profitují zahraniční subjekty, protože české společnosti jsou limitovány celkovým 

objemem finančních prostředků, které na fotovoltaiku uvolní české banky.57  

5.1 Pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojení 

Při realizaci projektu výrobny elektřiny (nejen z OZE) musí žadatel vyhovět mnoha 

požadavkům. Jedním z nejdůležitějších je splnění podmínek pro připojení nové výrobny 

k přenosové/distribuční soustavě. Zařízení vyrábějící elektřinu z OZE mají po splnění 

určitých požadavků ze zákona zaručeno připojení do přenosové/distribuční soustavy. 

Režim vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, byl 

vůči žadatelům značně benevolentní a díky jeho nezpůsobilosti předejít velkému 

množství vydaných povolenek k realizaci výroben elektřiny z OZE došlo k současné 

situaci. Společnost ČEPS a.s.58 požádala počátkem února 2010 největší distribuční 

společnosti v ČR (ČEZ, PRE, E.ON) o pozastavení vydávání kladných stanovisek 

žádostem o připojení nových větrných elektráren (dále jen „VTE“) a FVE, neboť se 

„elektrizační soustava nachází již za hranicí bezpečné hodnoty instalovaného výkonu a 

výkonu již schváleného k připojení ve větrných a fotovoltaických elektrárnách. (...) 

Pokud urychleně nedojde ke změně pravidel připojování výše uvedených zdrojů, bude 

ČEPS především při předcházení či řešení stavu nouze nucena tyto zdroje odstavovat z 

provozu. Toto by mohlo pro investory do větrných a fotovoltaických elektráren 

                                                 
55 Předpokládaný příspěvek spotřebitelů na fotovoltaiku v roce 2010 bude zhruba 3 mld. Kč a každý zákazník zaplatí v ceně za 

elektřinu částku 163 Kč/MWh na podporu OZE. Pro rok 2011 se počítá s příspěvkem okolo 500 Kč/MWh. 
56 Viz příloha č. 7. Srov. i přílohy č. 15 a 16. 
57 Bechník, B. Podpora obnovitelných zdrojů a ceny elektřiny [online]. Dostupný z www: <http://www.tzb-

info.cz/t.py?t=2&i=6184>. 
58 Společnost ČEPS a.s. je provozovatel přenosové soustavy České republiky podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Ta dispečersky 
řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na území České republiky, stará se o bezpečný a spolehlivý 
provoz elektrizační soustavy a zajišťuje mezinárodní spolupráci prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními 
soustavami sousedních zemí.   
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znamenat ohrožení jejich investic.“59 Distribuční společnosti této žádosti vyhověly, a to 

i pro kategorii výroby elektřiny využitím slunečního záření do 30kW, do které spadá 

především výstavba solárních panelů na střechy domů a průmyslových objektů. Přitom 

jsou to právě stavby malých FVE, které umožňují spotřebu elektřiny přímo nebo 

v blízkosti místa její výroby a tím tak odlehčují elektrizační síti jako celku. Zvyšují tedy 

spolehlivost dodávky elektřiny konečnému odběrateli a stabilizují celý energetický 

systém.60 

Nutno poznamenat, že provozovatelé distribučních soustav postupují v souladu s 

§ 25 energetického zákona. Provozovatel distribuční soustavy má povinnost připojit k 

distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to 

požádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly 

provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku 

kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční 

soustavy. Navíc na základě § 4 odst. 1 zákona o podpoře OZE jsou provozovatelé 

distribučních sítí povinni přednostně připojit k přenosové soustavě výrobny elektřiny z 

OZE. Jejich povinnost připojit zařízení výrobce elektřiny z OZE existuje, stejně jako 

v rámci energetického zákona, s výjimkou případů prokazatelného nedostatku kapacity 

zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy. 

Z dostupných podkladů lze dovodit, že s ohledem na ohrožení spolehlivého provozu 

distribuční soustavy má provozovatel distribuční soustavy právo nepovolovat 

připojování dalších zdrojů, a to bez ohledu na případnou volnou distribuční kapacitu 

v lokalitě.61  

Distribuční společnosti budou zřejmě udělovat kladná stanoviska k žádostem o 

připojení nových FVE a VTE do elektrizační soustavy až po dokončení nezbytných 

legislativních úprav.62 České republice kvůli úplnému zastavení připojování nových 

zařízení hrozí četné arbitráže, zejména z důvodu znevýhodnění některých účastníků 

                                                 
59 Tisková zpráva : ČEPS žádá o pozastavení připojování nových zdrojů OZE, [online] ČEPS, Praha, 2010. Dostupný z WWW: 

<http://www.ceps.cz/cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=326>. 
60 Toto tvrzení neplatí např. u větrných elektráren instalovaných na severu Německa, které ohrožují bezpečný provoz přenosové 

soustavy v ČR a Polsku. Více viz „Přenosovou soustavu opět trápí přetoky z německých větrných elektráren“ [online]. Dostupný 
z www: <http://www.ceps.cz /cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=321>. 

61 Podrobnější informace lze získat v odborné studii společnosti EGÚ Brno, a.s., která potvrdila oprávněnost pozastavení vydávání 
kladných stanovisek k připojení neregulovatelných OZE. Dostupný např. z www: < 
http://www.ceps.cz/cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=339>. 

62 Viz sdělení Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) z 10.3.2010. 
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energetického trhu. O možnosti odstavování již stávajících zařízení z provozu bude 

samozřejmě platit totéž.  

Zcela paradoxně ovšem nastala situace, kdy ČR směřuje k indikativnímu cíli podílu 

energie z OZE na hrubé konečné spotřebě elektřiny k roku 2010 ve výši 8%  a k roku 

2020 je dokonce vázána hodnotou 13%, avšak společnost ČEPS a.s. dosažení těchto cílů 

svým jednáním dílčím způsobem znemožňuje. Pokud má ČR splnit své závazky 

v oblasti podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě elektřiny, bude nutné 

pracovat zejména s biomasou a fotovoltaikou.  

5.2 Problematika určování výše výkupních cen 

Výkupní ceny jsou podle zákona o podpoře OZE stanovovány každoročně ERÚ. 

Pro následující kalendářní rok nesmí být ovšem nižší než 95% hodnoty výkupních cen 

platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje.63 Tímto způsobem byly 

stanoveny ceny poprvé pro rok 2007. ERÚ stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy pro 

jednotlivé druhy OZE a tyto musí zajistit, aby byly vytvořeny podmínky pro naplnění 

indikativního cíle podílu výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 

8% v roce 2010. Ceny musí současně zajistit 15letou návratnost vložených investic64 a 

musí dále zohlednit vývoj indexu cen průmyslových výrobců. Proti maximálnímu 5% 

snížení nyní musíme postavit investiční náklady na realizaci FVE. Zejména 

technologický vývoj a hromadná výroba fotovoltaických panelů vedli v posledních 3 

letech ke snížení měrných investic u velkých instalací na volné ploše až o 40%. Zatímco 

okolní země na tento vývoj zareagovaly výrazným snížením výkupních cen na cca 7-8 

Kč/kW, jejich poklesem v dalších letech a ve většině případů i omezení celkového 

instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny nebo velkých instalací, ČR jako jediná 

země svoji legislativu nijak neupravila.65 MPO oznámilo záměr snížit výkupní ceny již 

pro rok 2010 tiskovou zprávou ze dne 24. srpna 2009. V dané situaci, tedy těsně před 

parlamentními volbami (které se ovšem neuskutečnily), bylo zřejmé, že ke změně 
                                                 

63 Hodnota zeleného bonusu dlouhodobě garantována není, což umožňuje ERÚ meziročně reagovat na vývoj tržních cen silové 
elektřiny na trhu. 

64 Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou 
z OZE je splnění hodnot technických a ekonomických parametrů výrobny elektřiny z OZE, při nichž výrobce elektřiny z OZE za 
stanovených výkupních cen dosáhne přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který je 
určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou 
dobu životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu. Více viz vyhláška 
č. 475/2005 Sb., konkrétně její příloha č. 3. 

65 Oponentní posudek ČVUT k odborné analýze společnosti EGÚ Brno, a.s., ze dne 25.2.2010 [online]. Dostupný z www: 
<http://www.ceps.cz/doc/soubory/20100310/Posudek%20ČVUT%20Praha.PDF>. 
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v roce 2009 nakonec nedojde. Přestože se změnila situace, vláda z obav před možnými 

arbitrážemi odsunula termín změny k 1. lednu 2011. V současných podmínkách se 

výkupní cena odpovídající nyní instalovaným FVE v ČR pohybuje okolo hodnoty 7 

Kč/kW.66 Výše cen pro rok 2010 na základě zákona o podpoře OZE tedy i současný 

technologický pokrok mohly odrazit pouze 5% snížením, což je hrubý nepoměr činící 

z FVE velmi lákavou investiční nabídku. Ceny pro rok 2011 již ale mají být určovány 

dle jiných pravidel (viz podkapitola 5.3.1.).  

Zajímavé je, že v otázce pevně stanovených výkupních cen za elektřinu z OZE 

můžeme vysledovat dvě rozdílné lhůty. V té první ERÚ stanoví výkupní ceny na 

kalendářní rok dopředu s ohledem na vytvoření podmínek pro naplnění indikativního 

cíle podílu výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 8% v roce 2010 

a též s ohledem na dosažení patnáctileté doby návratnosti investic při zachování 

výnosnosti na jednotku vyrobené elektrické energie. Tato patnáctiletá lhůta vyplývající 

ze zákona investorům garantuje návratnost jejich investic v podobě vyvážených 

výkupních cen. Naproti tomu doba, po kterou mají výrobci elektřiny z OZE 

garantovanou podporu, není zákonem nijak omezena. Podpora se vztahuje na výrobu 

elektřiny v zařízeních využívajících OZE. Z toho lze dovodit, že podpora bude 

poskytována po celou dobu provozu zařízení, resp. jeho ekonomické životnosti. Tato 

domněnka je rozvedena ve vyhlášce č. 140/2009 Sb., která počítá s uplatněním 

výkupních cen po celou předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny – taková 

doba je uvedena ve vyhlášce č. 475/2005 Sb. v příloze 3. Od 1. ledna 2010 uvádí jako 

předpokládanou dobu životnosti nové fotovoltaické výrobny zmíněná vyhláška 20 let. 

Výkupní ceny se navíc meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových 

výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %. Zatímco první lhůta má význam pro 

stanovení výše podpory ve vztahu k návratnosti investic, druhá předpokládá déle trvající 

režim podpory, který je prakticky ziskem investora ze zařízení. Znamená to tedy, že 

během 20 let bude investor dostávat výkupní ceny z roku instalace, zvýšené o tzv. 

inflační doložku 2-4 %. Výše uvedené ovšem neplatí pro zelené bonusy, jejichž výše se 

mění každý rok (více o ekonomických podporách v ČR uvádí kapitola 6.2). 

Vhodné by bylo zaměřit nepřímé státní dotace na instalace menších střešních 

fotovoltaických elektráren než velkých pozemních instalací, případně tyto instalace 

                                                 
66 Tamtéž. 
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osvobodit od placení daně z přidané hodnoty tak, jak je tomu v sousedním Německu. 

Pro malé FVE na střechách obytných budov či průmyslových objektů by však bylo 

možné ponechat současný trend, tedy pokles nejvýše o 5%, zejména s ohledem na 

Směrnici II, která ve svém článku 13 odst. 4 preferuje integraci OZE do budov.  

Navrhuji, aby bylo v cenovém rozhodnutí ERÚ v kategorii výkupních cen pro 

fotovoltaiku uvedeno jemnější rozdělení výkonnostních kategorií zdrojů. Inspirativní je 

zejména rakouská úprava67, která dělí solární elektrárny na „integrované do budov“ 

(gebäudeintegriert)68 a „na volných plochách“ (auf Freiflächen). Rozdělení dle 

instalovaného výkonu je stanoveno pro oba případy do kategorií < 5kWp, 5-20 kWp a 

nad 20kWp.69 Německá úprava dělí výkupní ceny pro elektrárny do 30 kWp,  30-100 

kWp, 100-1000 kWp a nad 1 MWp. Nejvýhodnější ceny poskytuje nejmenším 

instalacím na střechách, naopak nejméně dotovanou oblastí jsou pak instalace na 

volných plochách, pro něž stanoví nezávisle na jejich výkonu jednotnou sazbu.70  

 

5.3 Možná řešení situace ve fotovoltaice 

ČR má povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu se Směrnicí II do 5. prosince 2010 (čl. 27). V rámci implementace Směrnice II 

má ČR jedinečnou možnost nastavit podmínky pro další rozvoj energie vyrobené z OZE 

jako celku a upravit tak potřebnou legislativu. Důležitým faktorem možné novelizace 

bude bezpochyby nové složení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i nové obsazení 

vlády ČR. 

Jako východisko ze současné situace, kdy prakticky nejsou připojovány nové 

výrobny elektřiny z OZE, se nabízí zejména tyto možnosti řešení: 

                                                 
67 Einspeisetarife für neue ökostromanlagen 2010. Energie-Control GmbH, 2010. 
68 Tato kategorie úzce navazuje na podporu využívání OZE v nových budovách či v budovách, které procházejí důkladnou 

rekonstrukcí na základě směrnice 2009/28/ES, která v článku 14 stanoví, že do 31. prosince 2014 členské státy ve svých 
stavebních předpisech nebo jiným způsobem s rovnocenným účinkem případně stanoví požadavek využívání minimálního 
množství energie z obnovitelných zdrojů v nových budovách a ve stávajících budovách, které procházejí důkladnou rekonstrukcí 
a dále pak státy umožní, aby mohl být tento požadavek na využívání minimálního množství energie mimo jiné prostřednictvím 
systémů ústředního vytápění a chlazení využívajících značný podíl energie z obnovitelných zdrojů. 

69 Zkratku „Wp“ (watt peak) lze volně přeložit jako maximální výkon – v tomto případě tedy maximální výkon, kterého je schopen 
konkrétní solární systém dosáhnout. Výkon solárních elektráren je běžně udáván v kWp (platí, že 1 kWp se rovná 1 000 Wp). 1 
instalovaný kWp je schopen vyrobit přibližně 1 000 kWh/rok a zabere mezi 8–10 m2 plochy.  

70 Informace o skladbě a výši tarifů v mnoha zemích světa jsou dostupné na www: <http://www.pv-tech.org/tariff_watch>. 
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- novela zákona o podpoře OZE (odstranění limitu maximálního možného 

meziročního poklesu výkupní ceny o 5% pro nové OZE uváděné do provozu),71 

-  novela vyhlášky o připojení (stanovení odpovídajícího režimu povinností pro 

žadatele o připojení), a 

- stanovení akceptovatelné výše instalovaného výkonu výroby elektřiny 

z jednotlivých typů OZE z pohledu provozovatele sítí. 

5.3.1 Novela zákona o podpoře OZE 

V souvislosti se zákonem o podpoře OZE se diskutuje o úpravě ustanovení 

§ 6 odst. 4, ve kterém je upravena možnost snížení výkupních cen stanovených ERÚ. 

Jak bylo popsáno výše, na základě platného znění zákona nesmí být výkupní ceny nižší 

než 95% hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení 

rozhoduje.72 Toto ustanovení ale neumožňuje reagovat na technologický vývoj a s tím 

související pokles investičních nákladů pro zřízení fotovoltaických elektráren. Proto 

vláda podala návrh na změnu uvedeného ustanovení zákona o podpoře OZE.73 

Podstatou novely je, že se pravidlo o 95% nepoužije pro stanovení výkupních cen pro 

následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, 

v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic 

kratší než 11 let. Tento návrh by tedy umožnil ERÚ snížit výkupní cenu z FVE na 

úroveň odpovídající návratnosti investice zaručovanou zákonem a srovnatelnou 

s ostatními OZE, což činí asi 30-40%. Zároveň nedochází k plošnému snížení cen pro 

ostatní kategorie OZE, což další pozměňovací návrhy stanovily. Znamená to, že i nadále 

se bude stanovení návratnosti investic provádět na základě vyhlášky č. 475/2005 Sb., 

díky čemuž se navrhovaného řešení uplatní pouze na ty druhy OZE, u nichž dojde ke 

snížení doby návratnosti pod 11 let. Kvůli tomu, že novela neuvádí rámec, ve kterém se 

každoroční snížení výkupních cen může pohybovat, panují ze strany investorů obavy, 

                                                 
71 Srov. důvody v Bechník, B. Lze očekávat výraznější pokles výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren pro rok 2010? 

Dostupné z www:<http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5861>.  
72 Tento případ je ukázkou toho, jak nedomyšlený poslanecký návrh může mít nedozírné ekonomické následky. V rámci 

legislativního procesu byl při hlasování ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vzat za základ jednání komplexní 
pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru ze dne 8.2.2005 (sněmovní tisk 592/2). V něm zněl § 6 odst. 4 
následovně: „Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 90 % hodnoty výkupních cen 
platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007.“ 
Při projednávání pozměňovacích návrhů (tisk 529/3) bylo hlasováno o návrhu poslankyně Ivy Šedivé, která navrhla nahradit 
číslo „90“ číslem „97“ při vypuštění věty druhé zmíněného paragrafu (ve druhé variantě navrhuje číslo „98“ a nahrazení roku 
2007 za rok 2006) a poslance Ladislava Urbana, který navrhl nahradit číslo „90“ číslem „95“. Tento pozměňovací návrh byl 
posléze schválen. O návrhu celého zákona o podpoře OZE poté Poslanecká sněmovna hlasovala v hlasování č. 513, ve kterém 
byl návrh schválen s uváděným § 6 odst. 4 v podobě, která platí dodnes.  

73 Sněmovní tisk 968. Dostupný z www např.: <http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=968>. 
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co se týče nových projektů a jejich úvěrového financování. Přesná výše podpory pro rok 

2011 bude známa až koncem roku 2010. Cenové rozhodnutí pro nový kalendářní rok 

vydává ERÚ nejpozději do 30. listopadu roku předcházejícího. Na základě 

zveřejněných cen se totiž výrobci budou rozhodovat, zda v následujícím roce budou 

vyrobenou elektřinu prodávat v režimu výkupních cen, nebo zda zvolí režim výkupních 

bonusů. Případnou změnu zvoleného způsobu podpory tak musí výrobce oznámit 

provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální 

distribuční soustavy právě nejpozději do 30. listopadu. 

5.3.2 Novela vyhlášky č. 51/2006 Sb., podmínkách připojení k elektrizační 
soustavě 

Nemalým problémem provázejícím využívání energie slunečního záření jsou 

spekulace, které měly nemalý vliv na žádost společnosti ČEPS a.s. (viz kapitola 5.1) o 

pozastavení vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení nových FVE a VTE. 

Právě vzniklá situace vede nejen k reálné, ale právě také spekulativní blokaci 

připojovacích kapacit pro výstavbu velkých fotovoltaických zdrojů. Důsledkem těchto 

blokací nemohou provozovatelé distribučních soustav v některých lokalitách vydávat 

kladné stanovisko k žádosti o připojení nových zdrojů. Spekulanti si totiž u 

distribučních společností rezervují místo v síti, které ve skutečnosti nechtějí využít. 

Svou rezervaci následně se ziskem postupují skutečným zájemcům. Tento typ blokací 

by se dal odbourat zejména zamezením možnosti postoupení již přiznaných rezervací 

pro výkon nebo stanovením vyšších administrativních či peněžních nároků k přiznání 

požadované rezervace. Rezervace není přenosná mezi projekty, je vázána na konkrétní 

přípojný bod, ale lze změnit osobu žadatele. S rezervací se nejčastěji v praxi obchoduje 

formou společnosti s ručením omezeným, která je vlastníkem konkrétní rezervace 

kapacity a potřebných pozemků pro výstavbu budoucí výrobny elektřiny z OZE.74 MŽP 

by se do budoucna rádo zasadilo o to, aby bylo obchodování s rezervovaným výkonem 

zakázáno úplně.75 

 

                                                 
74 Solární elektrárny v ČR: Rezervace neznamená realizaci [online]. Dostupné z www: <http://www.nazeleno.cz/energie/krize-

fotovoltaiky/solarni-elektrarny-v-cr-rezervace-neznamena-realizaci.aspx>. 
75 Řešení fotovoltaické krize: Proč nenásledujeme Německo? [online]. Dostupný z www: <http://www.nazeleno.cz/energie/krize-

fotovoltaiky/reseni-fotovoltaicka-krize-proc-nenasledujeme-nemecko.aspx>. 
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Novela vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, je 

dalším krokem k omezování spekulačních rezervací a ustálení pravidel pro nové zdroje 

elektřiny. Vyhláška č. 81/2010 Sb., kterou se výše uvedená vyhláška mění, zavádí 

změny, jež k omezení spekulací bezesporu povedou. Nové znění vyhlášky nabylo 

účinnosti dnem 1. dubna 2010. 

Nově je jako jedna z podmínek připojení zařízení žadatele k přenosové/distribuční 

soustavě vedle podání žádosti o připojení a uzavření smlouvy o připojení předložení 

studie připojitelnosti. Její zpracování se vyžaduje, pokud bude mít připojované zařízení 

vliv na spolehlivost provozu přenosové/distribuční soustavy, nebo pokud je žádáno o 

připojení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších. Předmětem studie 

připojitelnosti je zejména posouzení očekávaných vlivů připojení zařízení na 

spolehlivost provozu přenosové nebo distribuční soustavy, ale také posouzení možných 

variant požadovaného připojení z hlediska jejich nákladovosti. 

V rámci úpravy žádosti o připojení se už nově vyžaduje souhlas vlastníka 

nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti (asi největší výtka vůči 

minulé úpravě) a dále územně plánovací informace o podmínkách vydání územního 

rozhodnutí.76 V případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 0,5 MW je dále 

zaveden jako povinná příloha k žádosti tzv. harmonogram přípravy výstavby výrobny 

elektřiny. Žádost je nyní posuzována i s ohledem na plánovaný rozvoj soustavy nebo 

limity připojitelného výkonu do elektrizační soustavy stanovených provozovatelem 

přenosové soustavy. Žadateli je místo souhlasného stanoviska k žádosti rovnou 

předložen návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o 

připojení a od té chvíle je pro něj rezervován požadovaný výkon (pokud nejsou dány 

důvody stanovené energetickým zákonem, pro které nelze zařízení žadatele připojit 

k přenosové nebo distribuční soustavě). Pokud však žadatel nepřijme návrh smlouvy ve 

lhůtě stanovené zákonem, rezervace mu zaniká. V přechodných ustanoveních se nová 

úprava snaží o podřízení závazných stanovisek vydaných podle původního znění 

vyhlášky pod nový režim. Pokud držitel stanoviska nepožádá o včasné uzavření 

smlouvy o připojení, rezervace mu zanikne. 

                                                 
76 Od 30 kW do 5 MW instalovaného výkonu je požadována jen taková územně plánovací informace, ze které je zřejmé, že je 

výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací, nad 5MW instalovaného výkonu tento požadavek chybí. 
Zřejmé je tedy i zjednodušení režimu pro žádosti o připojení výrobny menší než 30 kW instalovaného výkonu, tedy kategorie 
malých střešních fotovoltaických elektráren, které jsou mj. zvýhodněny i nepatrně vyšší výkupní cenou stanovenou ERÚ ve 
svém aktuálním cenovém rozhodnutí č. 5/2009. 
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Z výše uvedeného je patrná snaha o lepší regulaci nových výroben elektřiny, zejm. 

s odkazem na propracovanost a přísnost ustanovení. 

Z ekonomického hlediska je pro žadatele asi nejdůležitější požadavek do 15 dnů od 

uzavření smlouvy o připojení uhradit zálohu na podíl na oprávněných nákladech, a to ve 

výši 50% z hodnoty podílu na oprávněných nákladech. Její maximální možnou výší je 

50 000 000 Kč. Neuhrazení zálohy může mít za důsledek ukončení smlouvy o připojení 

a následnou ztrátu rezervace výkonu, která tak může být k dispozici dalším žadatelům. 

5.4 Možnost regulace a případného odpojení fotovoltaických 
elektráren 

V návaznosti na výše citovanou tiskovou zprávu společnosti ČEPS a.s. se nabízí 

otázka, zda je vůbec možné odstavovat již fungující větrné a fotovoltaické elektrárny 

z provozu. Bude nutné rozlišovat mezi pojmy regulace a odpojení takových zdrojů. 

Rozhodujícím právním předpisem pro posouzení obou otázek bude energetický zákon. 

Podle energetického zákona může provozovatel přenosové soustavy změnit nebo 

přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben k zajištění spolehlivého 

provozu přenosové soustavy (§ 24 odst. 3). Obdobně provozovatel distribuční soustavy 

má právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu 

s elektřinou (§ 25 odst. 4 písm. d). Podmínkou výkonu těchto práv je ovšem předcházení 

stavu nouze nebo přímo stav nouze (§ 54). V souvislosti se současnou situací lze za stav 

nouze považovat stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku nevyrovnané 

bilance elektrizační soustavy nebo její části. V tomto případě musí tento stav 

způsobovat významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti 

elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Předcházením stavu 

nouze energetický zákon rozumí soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy 

existuje reálné riziko vzniku stavu nouze.77 Dle odborné analýzy společnosti EGÚ Brno, 

a.s., však v současnosti nehrozí, že by FVE či jiné OZE mohly vyvolat stav nouze.78 

Klíčovým pojmem týkající se regulace je tzv. „regulační výkon“. Větrné a 

fotovoltaické elektrárny pracují podle okamžitých přírodních podmínek. Nástrojem, jak 

se vyrovnat s kolísavou výrobou elektřiny z OZE, je právě regulační výkon, kterým je 
                                                 

77 Pro vyhlášení stavu nouze nebo předcházení stavu nouze platí široká oznamovací povinnost. Poslední stav nouze nastal dne 
24.7.2006. 

78 Odborná analýza společnosti EGÚ Brno, a.s. Praha, březen 2010. Dostupný z www:  
< http://www.ceps.cz/cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=339>. 



 48 

možno regulovat aktuální situaci v síti – tento výkon je poskytován zpravidla 

elektrárnami jadernými, uhelnými, plynovými a vodními. Pro spolehlivý provoz 

soustavy je nutné respektovat limit vyrobené elektřiny, který je soustava schopna 

absorbovat. Při jeho překročení by byly přednostně omezovány klasické elektrárny až 

do doby znovudosažení tohoto limitu.79 Pokud by však taková omezení byla 

nedostatečná, nastalo by předcházení stavu nouze (definovaný výše) a muselo by tak 

dojít i k omezování větrných a fotovoltaických elektráren.80 

Zatímco regulace stávajících zdrojů je za určitých předpokladů možná, odpojování 

zdrojů provozovateli distribuční soustavy není při dodržování povinností výrobců 

elektřiny zákonem dovoleno. Výrobce elektřiny je povinen dodržovat všechny 

podmínky předepsané energetickým zákonem a povinnosti, které mu ukládá licence pro 

výrobu elektřiny vydaná ERÚ. Zároveň bývá výrobce vázán i smlouvou o připojení, 

kterou uzavřel s provozovatelem distribuční soustavy a v které může být ujednána 

sankce odpojení výrobny v případě výrobcova neplnění podmínek vyplývajících ze 

smlouvy. V oblasti OZE jsou navíc provozovatelé distribučních soustav povinni na 

základě zákona o podpoře OZE vykupovat veškerou elektřinu, na kterou se vztahuje 

podpora81 (resp. hradit výrobci zelený bonus). Za nesplnění této povinnosti může Státní 

energetická inspekce uložit pokutu do 5.000.000,- Kč.  

Z výše uvedeného plyne, že provozovatelé distribučních soustav by měli v případě 

stavu nouze přednostně regulovat dodávky z neobnovitelných zdrojů energie. Dále pak 

to, že v současnosti (tedy bez stavu nouze či jeho předcházení) při provozování 

větrných a fotovoltaických elektráren s řádnou péčí výrobců nelze v souladu s právem 

tyto výrobny odpojit. Odpojení bez právního důvodu by zakládalo právo výrobce 

odpojeného zdroje k náhradě škody a zároveň možnost uložení pokuty provozovateli 

distribuční sítě podle § 9 odst. 1 zákona o podpoře OZE.  

                                                 
79 Legislativně lze otázky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy ošetřit v pravidlech provozovatele přenosové soustavy, resp. 

distribučních soustav (Kodex PS, DS) , jejichž změny jsou v kompetenci ERÚ. 
80 Pohled společnosti ČEPS a.s. na fenomén fotovoltaiky – Nejčastěji kladené dotazy [online]. Dostupný z www: 
 <http://www.ceps.cz/doc/soubory/20100223/Pohled_spolecnosti_CEPS_na_fotovaltaiku_k_23_2.pdf>. 
81 § 4 odst. 8 doplňuje, že odchylky výkonu zařízení z důvodů přirozené povahy OZE nesmí být důvodem k neplnění výkupní 

povinnosti. 
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5.5 Shrnutí 

V oblasti využívání energie slunečního záření k výrobě elektřiny došlo v ČR 

nedávno k neočekávanému a nekontrolovatelnému rozvoji instalací FVE. Distribuční 

společnosti podle provozovatele přenosové soustavy v ČR vydaly souhlasná stanoviska 

k tolika žádostem o rezervaci kapacity výkonu, že je v současnosti pozastaveno 

vydávání kladných stanovisek k připojení nových zdrojů. Možnost odpojování výroben 

elektřiny z OZE z elektrizační sítě je rozborem ve shrnované části vyloučena, přičemž 

existují pouze omezené možnosti regulace výroben stávajících. Během několika týdnů 

od pozastavení připojování v únoru roku 2010 došlo k zásadnímu posunu zejména 

schválením novelizace zákona o podpoře OZE Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR 

a nabytím účinnosti nové „připojovací“ vyhlášky. Snad už v brzké době dojde 

k odblokování situace a nové elektrárny využívající OZE budou opět připojovány do 

sítě.  

Urychlené uspokojivé řešení situace je důležité jak pro splnění indikativního cíle, 

tak i k nastartování další činnosti v souvislosti se závazným cílem podílu elektřiny 

vyrobené z OZE na hrubé spotřebě energie. Díky řešení schválenému Poslaneckou 

sněmovnou se mohou investoři do OZE, kterých se situace týká, připravit na úpravu 

podmínek podnikání, čímž by mělo být zcela eliminováno riziko možných žalob na ČR 

ohledně ochrany investic. V ČR v současné době dochází k postupné úpravě zákonů a 

navazujících vyhlášek, které umožní v dalších letech reagovat na měnící se podmínky 

na trhu s OZE flexibilněji. 
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6. Systémy podpor OZE 

Výroba energie z OZE vyžaduje kvalitní legislativní rámec pro efektivní plnění 

předsevzatých úkolů. Díky němu mohou být regulovány zvláště ekonomické aspekty 

této výroby. Pro oblast OZE lze chápat státní regulaci jako soubor opatření, nástrojů a 

politik, kterými má být dosaženo stanovených cílů. Podpora OZE je nutná zejména 

s ohledem na jejich rozvoj, investice do jejich realizace i výzkumu. Bez státem 

upravené povinnosti podpory by se OZE velice těžko prosazovaly proti stávajícím 

zdrojům energie, jejichž využívání je z ekonomického hlediska výhodnější. 

6.1 Systémy podpor v rámci EU 

Režimem podpory se podle Směrnice II rozumí jakýkoli nástroj, režim či 

mechanismus uplatňovaný členským státem či skupinou členských států, který 

podporuje užívání energie z OZE snížením nákladů na výrobu takové energie, zvýšením 

ceny, za kterou ji lze prodat, nebo zvýšením množství takto prodané energie 

prostřednictvím povinnosti využívat energii z OZE. Příkladem takových podpor je 

investiční pomoc, osvobození od daně nebo snížení daně, vrácení daně, režimy podpory 

pro povinnost využívat energii z OZE, včetně režimů používajících zelené certifikáty, či 

režimy přímé cenové podpory, včetně tarifů výkupních cen a plateb prémií. 

Z dřívějších analýz různých režimů podpor členských států vyplývá, že rozhodující 

vlastností účinného systému, který má usnadňovat investice, je stabilita. Režimy 

nesouvislého vývoje, v nichž dojdou finanční prostředky, stejně jako změny v politikách 

a předpisech jsou překážkou pro rozvoj v oblasti elektřiny z OZE. Navzdory určitým 

zlepšením, mezi něž např. patří rozvoj prémiových vstupních sazeb a propracovanější 

systém různých úrovní vstupních cen v závislosti na jednotlivých technologiích, je i 

nadále nezbytné zlepšit režimy podpory, a to zejména v členských státech s malou 

mírou pokroku.82 

Ani předchozí Směrnice I nestanovovala jednotný systém podpor výroby elektřiny 

z OZE. V rámci EU existuje několik systémů podpory, které vedou k vytvoření 

ekonomických podmínek pro využívání OZE. Oprávněnost podpory energie z OZE byla 

                                                 
82 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o pokroku v oblasti obnovitelné energie, SEK(2009) 503 v konečném znění, ze 

dne 24.4.2009. 
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v rámci EU potvrzena rozsudkem Evropského soudního dvora C-379/98 ze dne 

13.3.2001 ve věci PreussenElektra AG a Schleswag AG, které se dotýká možnosti 

zvýšených výkupních cen elektřiny z OZE.83 

 Nejvíce států se v praxi soustřeďuje na podporu formou výkupních cen (tzv. feed-

in tariffs). Jedná se o určitou stanovenou cenu placenou distribučními společnostmi, 

která je pro výrobce energie platná po několik let (většinou koncipovaná jako návratnost 

investice). Pevné výkupní ceny jsou většinou svázány s povinností výkupu takové 

elektřiny. Vícenáklady jsou v tomto systému placeny v rámci příplatku k ceně elektřiny 

přímo konečným spotřebitelem. Toto schéma má výhodu zejména pro investora, neboť 

mu dává určitou záruku povinného výkupu za zaručenou cenu po stanovenou dobu. U 

nás, v Dánsku nebo ve Španělsku je tento systém doplněn o tzv. zelené bonusy, fixní 

prémie či environmentální bonus placený k tržní ceně silové elektřiny.  

Dalším významněji zastoupeným systémem je trh se zelenými certifikáty 

v kombinaci s kvótami (tzv. Quota/TGC).84 V rámci tohoto systému, používaného např. 

ve Švédsku, Polsku, Velké Británii, Belgii či v Rumunsku,85 se ukládá dodavatelům 

povinnost zajistit minimální podíl elektřiny vyrobené z OZE na celkové 

produkci/výrobě/spotřebě elektřiny, tedy povinná kvóta. Držení podílu se prokazuje 

zelenými certifikáty, se kterými lze i obchodovat. Jestliže tento systém funguje dobře, 

zajišťuje optimální hodnotu realizovaných investic a je relativně přesným nástrojem pro 

naplnění předurčené kvóty podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny. Tento 

systém je pro investory rizikovější než ostatní podporové systémy, ale na druhou stranu 

nemá problémy v mezinárodním kontextu.86 

Dalšími, již méně zastoupenými systémy podpory, je tzv. tendrový systém 

(anglicky tendering procedures) a poté investiční pobídky a daňové stimuly.87 

                                                 
83 V Německu měli (a stále mají) distributoři elektrické energie povinnost odebírat veškerou elektřinu vyrobenou z OZE, přičemž 

státem určené minimální ceny byly vyšší než ceny tržní. Za odkup zákonem zvýhodněné energie však společnost 
PreussenElektra odmítla zaplatit vyšší cenu a zpochybnila samotný zákon stanovící povinnost odebírat energii z OZE za státem 
stanovené ceny s odvoláním, že takovou státní podporu tehdejší právo ES zakazovalo. Na předběžnou otázku, zda se nejedná o 
nepřípustnou státní podporu dle článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství Soud odvětil, že zvýšené ceny nejsou 
v rozporu s komunitárním právem. Právo ES podle Soudu postihuje pouze podpory poskytnuté přímo či nepřímo ze státních 
zdrojů, ale v tomto případě nesou náklady jiné soukromé společnosti a ne veřejný rozpočet. Velmi podrobně o problematice 
uvedené v citovaném rozhodnutí pojednává Johnston, A.: The proposed new EU renewables directive: Interpretation, Problems 
and Prospects., European energy and environmental law review, 3/2008, str. 131-137. 

84 Polák, R. Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů [online]. Dostupný z www: <http://www.tzb-
info.cz/t.py?t=2&i=5454>. 

85 Obecné rozdělení systémů podpory v EU za rok 2008 vyplývá z přílohy č. 14. 
86 Kolektiv autorů: Obnovitelné zdroje energie a možnost jejich uplatnění v České republice [online] ČEZ, Praha, 2006. Dostupný 

z WWW: <http://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/oze-cr-all-17-01-obalka-in.pdf>. 
87 Více v Kloz, M. a kolektiv: Využívání obnovitelných zdrojů energie. Linde. Praha, 2007, str. 20 a násl. 
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Investoři do výroby elektřiny z OZE mají navíc možnost získat podporu ze 

strukturálních fondů EU, a to prostřednictvím operačního programu „Podnikání a 

inovace“ a operačního programu „Životní prostředí“, oba vyhlášené na období 2007-

2013. Operační programy jsou zjednodušeně programové dokumenty EU, kterými jsou 

redistribuovány prostředky unijního rozpočtu zpět do rozpočtů členských států. 

V důsledku značně se lišícího potenciálu a stupně rozvoje v různých členských 

státech se zdá, že dosáhnout harmonizace na poli podpor bude obtížné. Krátkodobé 

změny systému by mohly narušit některé dílčí trhy a ztížit některým státům splnění cílů. 

Bude ale vhodné provést rozbor výhod a nevýhod harmonizace různých stávajících 

systémů a o harmonizaci se posléze ve správný okamžik pokusit. 

6.2 Podpory podle zákona o podpoře OZE 

Zákon o podpoře OZE zavedl s účinností od 1. srpna 2005 do českého právního 

řádu systém podpory výroby elektřiny z OZE formou cenové regulace. Jedná se o dva 

základní druhy – pevně stanovené výkupní ceny a tzv. „zelený bonus“. Podpora výroby 

elektřiny z OZE je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost 

instalovaného výkonu výrobny a vztahuje se na výrobu elektřiny v zařízeních v ČR. 

Vyňaty z režimu jsou větrné elektrárny umístěné na rozloze 1 km2 o celkovém 

instalovaném výkonu nad 20 MWe. Další výjimkou jsou v případě výroby elektřiny 

z biomasy takové druhy a způsoby využití biomasy, které nejsou uvedeny v prováděcím 

právním předpisu.88  

Podpora výroby elektřiny z OZE byla v ČR stanovena poprvé pro rok 2002. Dne 

27. listopadu 2001 vydal ERÚ cenové rozhodnutí č. 1/2002, které stanovovalo výkupní 

ceny pro základní kategorie OZE – malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, spalování 

biomasy, spalování bioplynu, využití geotermální energie a využití slunečního záření. 

Toto členění bylo ovšem nedostatečné, bylo nutné OZE kategorizovat. Pro rok 2010 

platná cenová rozhodnutí č. 4/2009 a č. 5/2009 mají již 52 kategorií a podkategorií. 

Výrobce elektřiny z OZE, na kterou se vztahuje podpora, má právo si vybrat, zda 

svoji elektřinu nabídne k výkupu za pevně stanovenou výkupní cenu, nebo zda za ni 

bude požadovat zelený bonus. Z dikce zákona jednoznačně vyplývá, že oba druhy nelze 

                                                 
88 Tím je vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny 

z biomasy, ve znění pozdějších předpisů 
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v rámci jedné výrobny kombinovat. Výkupní ceny i zelené bonusy výrobci vždy hradí 

provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy 

podle toho, ke které soustavě je připojen. Změna vybrané podpory je možná nejdříve za 

rok poté, co si výrobce závazně z těchto dvou možností jednu vybral a začal ji využívat. 

Termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory a termíny oznámení záměru nabídnout 

elektřinu vyrobenou z OZE k výkupu stanoví vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o podpoře OZE. 

Pro úplnost je nutné dodat, že v případě výroby elektřiny vyráběné společně z OZE 

a neobnovitelného zdroje energie je poskytována podpora pouze formou zelených 

bonusů. 

6.2.1 Pevně stanovené výkupní ceny 

Výkupní ceny jsou vypočteny s ohledem na znění § 6 zákona o podpoře OZE a 

nastaveny tak, aby za dobu životnosti jednotlivých typů výroben elektřiny z OZE byla 

výrobcům zaručena patnáctiletá návratnost vložených investic a přiměřený zisk. V 

případě výkupních cen má provozovatel regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy povinnost od výrobce elektřiny z OZE vykoupit 

veškerý objem vyrobené elektřiny za cenu stanovenou cenovým rozhodnutím. 

Podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 

a postupech pro regulaci cen, jsou výkupní ceny a zelené bonusy uplatňovány po celou 

předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny stanovenou vyhláškou, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 89. Po 

tuto dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu 

využívaného OZE a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s 

ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s 

výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn. Naopak pokud jde o meziroční 

pokles, platné ustanovení § 6 odst. 4 zákona o podpoře OZE jej umožňuje maximálně o 

5%. Toto zákonné pravidlo bylo poprvé aplikováno na ceny pro rok 2007, ovšem 

zákonodárce nepočítal s následným zájmem investorů o stavbu nových výroben, 

zejména v oblasti fotovoltaiky. V současné době je toto ustanovení již nevyhovující a 

                                                 
89 Pro předpokládané doby životnosti srov. přílohu č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

podpoře OZE. 
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v legislativním procesu se nachází více návrhů k jeho novelizaci zároveň. Více o této 

tematice bylo napsáno v předcházející části 5. 

Při využívání slunečního záření k výrobě elektřiny je v praxi systém pevně 

stanovených výkupních cen využíván zejména u větších instalací (s investičními 

náklady nad 1 000 000 Kč).90 

6.2.2  „Zelený bonus“ 

Zeleným bonusem je finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená 

provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci 

elektřiny z OZE, zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím OZE 

oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení a kvalitu dodávané 

elektřiny (§ 2 odst. 2 zákona o podpoře OZE). Jinými slovy je zelený bonus příplatkem 

k tržní ceně elektřiny, prémií za produkci environmentálního produktu. Při podpoře 

formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám svého odběratele elektrické energie 

a s ním si tržně sjednat cenu. Prodá-li výrobce elektřinu z OZE za smluvenou tržní cenu 

jakémukoliv konečnému zákazníkovi či obchodníkovi s elektřinou nebo vyrobenou 

elektřinu sám spotřebuje, má právo navíc inkasovat od provozovatele přenosové nebo 

regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu zelené bonusy. Zelený 

bonus je vyjádřen v Kč/MWh a pro každý druh OZE je každoročně upravován a 

zveřejněn v cenovém rozhodnutí ERÚ.91 V roce 2010 jsou platná cenová rozhodnutí č. 

4/2009 a 5/2009. Při rozhodnutí výrobce o přechodu z režimu podpory formou zelených 

bonusů do režimu výkupních cen je výrobci přiznána taková výše výkupních cen, jako 

kdyby podpora formou zelených bonusů nebyla uskutečněna a po celé uplynulé období 

nároku na podporu byla využívána podpora formou povinného výkupu, tedy včetně 

každoročních navýšení s ohledem na index cen průmyslových výrobců. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, příjem v režimu zelených bonusů se skládá ze dvou 

částí: tržní ceny elektřiny a pevného bonusu podle aktuálního cenového rozhodnutí. 

Vzhledem k tomu, že tržní cenu může výrobce ovlivnit, lze získat vyšší výnos než v 

režimu pevných výkupních cen. Nevýhodou systému zelených bonusů je vyšší míra 

rizika, neboť výrobce nemá zaručen 100% odbyt vyrobené elektřiny na trhu ani výši 

                                                 
90 Více ve Fotovoltaika: vyplatí se výkup elektřiny nebo zelené bonusy? [online]. Dostupný z www: 

<http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika-1/fotovoltaika-vyplati-se-vykup-elektriny-nebo-zelene-bonusy.aspx >. 
91 FAQ - Obnovitelné zdroje energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla a druhotné zdroje [online] ERÚ, Praha, 2010. Dostupný 

z WWW: <http://eru.cz/dias-read_article.php?articleId=860>. 
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tržní ceny. Garance zeleného bonusu je narozdíl od garance výkupních cen stanovena 

vyhláškou pouze na jeden rok. Je tomu tak proto, že jeho výše je závislá na ceně silové 

elektřiny a obecně klesá právě z důvodu růstu ceny silové elektřiny. Zelené bonusy jsou 

ale proti výkupním cenám zvýhodněny, neboť v jejich výši je zohledněna zvýšená míra 

rizika spojená s možností uplatnění vyrobené elektřiny na trhu.  

V rámci fotovoltaiky není podpora formou zeleného bonusu vhodná například pro 

místa, která jsou dlouhodobě neobydlená a v určitých okamžicích tedy může být 

problém vyrobenou elektřinu okamžitě spotřebovávat. Zelený bonus není vhodný ani 

v případě, kdy má výrobce dostupnou velmi levnou energii ze sítě. Nejvíce je využíván 

u instalací do jednoho 1 000 000 Kč.92 

6.3 Shrnutí 

Režim podpory je nutnou součástí úpravy OZE, která má za úkol stanovit 

podmínky pro investory v tomto odvětví. V rámci EU se režimy se používají zejména 

schémata pevně stanovených výkupních cen a kvótního systému, přičemž další pobídky 

jsou investičního a daňového rázu.  

ČR se inspirovala u většiny členských států EU když zavedla systém pevně 

stanovených výkupních cen. Ten ještě doplnila o tzv. zelený bonus, čímž byla vytvořena 

jedna z tehdy nejdokonalejších úprav ekonomické podpory využívání OZE. Výkupní 

ceny jsou výhodné především z hlediska garantované doby návratnosti investice a jejich 

možného snížení max. o 5%. Navíc se jednou stanovená výkupní cena pravidelně 

navyšuje o „index cen průmyslových výrobců“. Zelený bonus se naopak poskytuje i za 

elektřinu vyrobenou pro vlastní potřebu a z důvodů podrobně upravených v této části 

poskytuje vyšší výnos a zároveň vyšší riziko. Z logiky věci plyne, že investičně 

nejnáročnější zdroje získávají i nejvyšší podporu bez ohledu na velikost jejich podílu na 

výrobě elektřiny z OZE. Tím, že roste výroba v investičně nejnáročnějších zdrojích (v 

ČR zejména sluneční záření), stoupá tím i významně celkový objem podpory. Vůbec 

nejvyšší podporu na jednotku vyrobené energie podle aktuálního cenového rozhodnutí 

ERÚ čerpá fotovoltaika.  

 

                                                 
92 Opakovaná citace - Fotovoltaika: vyplatí se výkup elektřiny nebo zelené bonusy? [online]. Dostupný z www: 

<http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika-1/fotovoltaika-vyplati-se-vykup-elektriny-nebo-zelene-bonusy.aspx >. 
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7. Ochrana životního prostředí při využívání OZE 

Ochrana životního prostředí je v současnosti hlavním motivem snahy prosadit 

využívání OZE. Ať už jde o snahy na mezinárodní či evropské úrovni, ochrana 

životního prostředí a s ní spojené otázky jsou klíčové pro orientaci směrem k méně 

škodlivým technologiím, zvýšení účinnosti při využívání zdrojů energie a prosazování 

energie vyrobené z OZE. Samozřejmě, uspořit energii a vůbec ji nespotřebovat je, ač 

dílčím, tak asi nejjednodušším řešením v souvislosti s neustále narůstající celosvětovou 

spotřebou energie. Zůstává pravdou, že nejčistší energií je energie uspořená, která 

nemusela být vůbec vyprodukována (obdobně je tomu u odpadů).93 Ale i tak bude nutné 

vážit mezi možnostmi, které větší či menší měrou zasahují do životního prostředí. Jeho 

ochrana pak nesmí být překážkou rozvoji nových technologií a jejich využívání, ale 

spíše korektivem a jejich podporou. Bude tedy nutné vytvořit odpovídající rámec právní 

úpravy a pohybovat se v jeho mezích účelně a flexibilně. Při veškeré činnosti bude 

důležité respektovat princip trvale udržitelného rozvoje společnosti.  

OZE jsou dnes jedinými dostupnými prakticky nevyčerpatelnými energetickými 

zdroji. Energie z OZE neprodukuje nové skleníkové plyny (a to i v případě využití 

biomasy), vytváří nepodstatné množství ostatních emisí a při jejich využívání nevzniká 

v porovnání s konvenčními zdroji prakticky žádný odpad. Důležitým faktorem je také 

doprava – OZE jsou totiž dostupné v daném regionu a není je tak potřeba s velkými 

náklady dovážet. Zařízení jsou navíc většinou malá, což zvyšuje bezpečnost zásobování 

energií a prospívají (až na vysoké instalované výkony větrných a fotovoltaických 

elektráren) ke stabilitě přenosové sítě. Přispívají k energetické soběstačnosti, 

ekonomicky posilují regiony a vytvářejí nová pracovní místa.94  

Je pravděpodobné, že v dlouhodobém horizontu bude mít při omezování využití 

fosilních paliv důležité postavení vedle OZE i jaderná energetika. Ta nejenom dnes 

představuje obrovský potenciál pro výrobu energie, přičemž zdrojů paliva do takových 

elektráren bude ještě za několik generací dostatek. Nedostatkem jaderné energetiky je 

nejen prvotní enormně vysoká cena při budování nových zařízení, ale i obtížná 

                                                 
93 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, Praha: C.H. Beck, 2007, str. 554. 
94 Tématem se zabývá např. analýza B. Bechníka: Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice. Czech RE Agency, 

2010. Dostupné z www: ˂http://www.czrea.org/files/pdf/studie/studie-zamestnanostFV.pdf˂. Kriticky se k vytváření nových 
pracovních míst díky OZE  (tzv. green jobs) staví studie essenského institutu RWI z října 2009 (vedoucí výzkumu Prof. Colin 
Vance, Ph.D.) či studie madridské univerzity krále Juana Carlose z března 2009 (vedoucí výzkumu Gabriel Calzada Álvarez). 
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dostupnost vhodného skladování jaderného odpadu – ta představuje v současnosti 

z hlediska ochrany životního prostředí asi největší problém. 

Při využívání OZE ale také existují určité aspekty, které mohou životní prostředí 

narušovat. Je to nejenom otázka vlivu výstavby zařízení na krajinu či likvidace 

vysloužilých technologií, ale u některých druhů OZE musí být respektována i rychlost 

jejich regenerace. Přesto, že biomasa je obnovitelným zdrojem, je např. intenzita 

mezinárodní těžby dřeva (deštné pralesy) tak vysoká, že překračuje rychlost jejich 

přirozené obnovy. Tento znepokojivý trend se násobí s růstem populace v rozvojových 

zemích a intenzity spotřeby v zemích rozvinutých. Proto musí být prosazována zásada 

udržitelné spotřeby a výroby a to jak morálním apelem na změnu chování spotřebitele, 

tak i využitím ekonomických nástrojů (ceny, daně, poplatky atd.) ke stimulaci takové 

změny. 

7.1 Technologie OZE jako odpad 

Technologický vývoj způsobů využívání obnovitelných zdrojů energie byl daleko 

rychlejší než odpovídající zakotvení ve vnitrostátním právu. Na druhé straně byl ovšem 

nárůst počtu FVE doprovázen vidinou, že solární panely je potřeba nejen nainstalovat, 

ale také po skončení jejich životnosti příslušným způsobem zlikvidovat. Právě recyklace 

solární panelů je dosud okrajovou záležitostí, v současnosti je vyřazováno z provozu jen 

několik stovek tun panelů ročně v rámci celé Evropy. V roce 2010 se bude jednat 

zhruba o 8 000 tun panelů v ročním průměru, v roce 2020 již o 35 397 tun a predikce na 

rok 2030 odhadují 132 750 tun solárních panelů připravených k likvidaci, a to pouze 

v Evropě.95 Vzhledem k poměrně dlouhé životnosti fotovoltaických elektráren (až 30 

let) a relativně nízkému objemu byla až do současnosti recyklace a ekologická likvidace 

starých panelů jen okrajovou záležitostí. Bude nutné s tímto dopadem počítat a vyrovnat 

se s ním nejenom technickou cestou (např. konstrukční úpravy), ale i právně. 

K 1. dubnu 2010 neexistoval v ČR zákon, který by na ekologickou likvidaci 

fotovoltaických panelů pamatoval. Vztahuje se na ně v obecné rovině pouze zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud se 

panely nacházejí na pronajatém pozemku, měl by si majitel smluvně zajistit uvedení 

                                                 
95 Wambach, K., Schlenker, S., Röver, I., Müller, A. Recycling Of Solar Cells and Photovoltaic Modules. Paris, France, 2004 

[online]. Dostupný z www: <http://paris.fe.uni-lj.si/pvnet/europv/europv2004 /PPT/21_Wambach.pdf>. Graf viz příloha č. 12. 
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pozemku do původního stavu. Fotovoltaické elektrárny nesmějí skončit jako ekologická 

zátěž. Hlavně bude potřeba zajistit zahrnutí nákladů k zahlazování následků 

ekologických likvidací použitých technologií v oblasti OZE do celkových nákladů pro 

konečné uživatele. Jedná se zejména o fotovoltaická, solární a větrná zařízení (navrhuji 

postupovat per analogiam s právním režimem likvidace odpadů z elektroniky a 

elektrotechniky).96 Na druhou stranu solární panely obsahují velký podíl 

recyklovatelných materiálů (sklo, hliník) a jejich recyklace by mohla být i díky 

„zelenějším“ výrobním postupům méně náročná, než se předpokládá. 

7.2 Souhlas s umístěním stavby z hlediska jejího vlivu na krajinný 
ráz 

Umístění každé stavby využívající OZE k výrobě energie vyžaduje splnění určitých 

podmínek. Důležitými bude zejména povolení vstupu do sítě, územní řízení, proces 

stavebního povolení či hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. V souvislosti 

s poslední podmínkou je u některých zdrojů (zejména u větrné energie) nutný souhlas 

s umístěním zmíněné stavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz. Přes všechny 

přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě energie z konvenčních 

zdrojů, je právě výstavba FVE a VTE novým zásahem do krajiny.97 

Proces posuzování vlivu staveb na životní prostředí je obsažen v zákoně č. 

100/2001 Sb. – zákon o EIA. Ochrana krajinného rázu je upravena zákonem č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Krajinným rázem se rozumí zejména 

přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je 

chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do něj, zejm. 

umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonického měřítka a vztahů v krajině. Hlavním prostředkem ochrany krajinného 

rázu je souhlas orgánu ochrany přírody, který je požadován zejména k umisťování a 

                                                 
96 Příjemným překvapením je činnost sdružení evropských výrobců fotovoltaických článků PV Cycle, které chce v roce 2010 začít 

uplatňovat systém dobrovolné recyklace a likvidace vysloužilých solárních panelů. Snaží se nastavit pravidla interně v rámci 
odvětví dříve, než se na tuto oblast zaměří pozornost regulačních orgánů.  

97 K pojetí zásahu do krajiny srov. je rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Ao 1/2009-186. Větrná energetika díky němu 
zaznamenala úspěch v kraji Vysočina, kde byly zmíněným rozhodnutím zrušeny části opatření obecné povahy – Zásad územního 
rozvoje kraje Vysočina, které omezovalo stavbu VTE. Místní zastupitelstva v kraji měla v tomto případě pro stavbu větrných 
elektráren větší pochopení než samotný kraj, neboť to byla právě ona, která soudní spor s krajem vyvolala. 
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povolování staveb. Uvedený souhlas není sám o sobě rozhodnutím, ale slouží jen jako 

tzv. závazné stanovisko. 

Ve vztahu k postupu při udělování zmíněného souhlasu s umístěním stavby vydalo 

MŽP v roce 2009 Metodický návod k vyhodnocení možností umístění VTE a FVE 

z hlediska ochrany přírody a krajiny.98 Tento návod stanovuje postup zpracování studie, 

která definuje území z hlediska vhodnosti pro určenou stavbu. Definování určitého 

prostoru jako nevhodného, příp. spíše nevhodného pro stavbu neznamená automaticky 

nemožnost umístění stavby, ale dává žadateli základní informaci o území s tím, že lze 

očekávat větší administrativní zátěž spojenou s případným povolením či zvýšené riziko 

nepovolení. 

V rozhodovací praxi orgánů ochrany přírody bohužel převládá stanovisko, že 

vydání souhlasu pro umístění stavby zejm. VTE brání již pouhá skutečnost, že 

v důsledku umístění stavby by došlo k ovlivnění, resp. změně krajinného rázu. Uvedené 

stanovisko např. fakticky vylučuje realizaci staveb VTE. Je zřejmé, že pouhé ovlivnění 

(pouhá změna) krajinného rázu ještě neodůvodňuje nesouhlas s umístěním stavby VTE. 

V případě rozhodování o udělení souhlasu k umístění stavby VTE je nutné připustit 

výjimku z absolutního zákazu činností snižujících estetickou a přírodní hodnotu 

krajinného rázu. V takovém případě totiž dochází ke střetu práva obyvatel dotčené 

oblasti na příznivé životní prostředí se základními právy těchto obyvatel souvisejícími 

se sociálním a ekonomickým rozvojem – právu na příznivé životní prostředí nelze dát 

bezdůvodně přednost. Při rozhodování je tak třeba zohlednit i hospodářské, sociální a 

kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.99 

Musíme připustit, že obzvlášť VTE na vysokých tubusech nebo větrné farmy 

skutečně naruší vzhled krajiny. Neruší jej však více, než třeba vysokonapěťová vedení, 

komíny továren či velká sídliště. K provozování jsou navíc potřeba místa s trvalým 

silným větrem, která se v ČR nacházejí zejména na horách, v národních parcích a 

chráněných krajinných oblastech. Bude nutné brát zásah do krajinného rázu jako jednu 

misku vah, kde na druhé se bude nacházet výroba „zelené“ elektřiny. 

                                                 
98 Publikován ve Věstníku MŽP pod č. 11/2009/mp. 
99 Cetkovský, S., Frantál, B., Štekl, J. a kol.: Větrná energie v České republice. Brno, Ústav geoniky AV ČR, 2010, str. 73 a násl. 
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7.3 Další souvislosti ochrany životního prostředí a využívání OZE 

Zejména provozem VTE může dojít ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje 

určitých zvláště chráněných živočichů, zejm. pak k jejich rušení, zranění či usmrcení. 

Škodlivé zásahy do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů jsou zákonem o 

ochraně přírody a krajiny výslovně zakázány. V tomto případě platí, že ochrany požívají 

pouze lokality, kde se zmínění živočichové skutečně vyskytují. Výjimka může být 

udělena z naléhavých důvodů, kdy výrazně převažuje veřejný zájem mající příznivé 

důsledky pro životní prostředí. Ochrana se týká i avifauny, tedy ptactva, kdy právě 

provozem VTE může být narušena. Ze zahraničních statistik vyplývá, že průměrný 

počet kolizí ptáků na kilometrovém pásu VTE odpovídá počtu ptáků zabitých střetem 

s automobily na kilometrovém úseku frekventované silnice. 
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8. 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 
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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 
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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 
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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. 
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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.    
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Summary 

 

Renewable sources of energy from a legal standpoint 

 

This diploma thesis is focused on the area of renewable sources of energy, and 

focuses primarily on a description of their legal background. This is provided by the law 

of the European Union as well as by Czech legislation; general principles and 

constitutional bases are also noted in this thesis. Renewable sources of energy are 

currently one of the most significant and most-discussed parts of the energy sector. 

They are one of the means of protecting the environment, supporting the energy market, 

creating new (green) jobs, and developing regions.  

This thesis is composed of eight chapters. The opening chapter discusses the 

subject-matter of the thesis – renewable sources of energy – theoretically and legally, 

and explains theoretical and legal terms which are similar. The distinction is crucial in 

order to realize the true extent of sources from law. The second chapter outlines the 

most important sources of law related to renewable energy and related issues. This 

preview is in order to simplify orientation in the subsequent text. The next chapter 

further describes regulation within the European Union. Again, a division into 

conceptual instruments, primary law, and secondary law, with regard to their numerous 

interconnections, is present to simplify the presentation of legal regulation. This area 

has a high importance with respect to the adopted “climate and energy package” as 

European legislation affects and shapes the regulation of renewable sources of energy in 

the Member States of the European Union.  

The fundamental part of the thesis is chapter four, which deals with Czech 

national legislation on renewable sources of energy, beginning with conceptual 

instruments and continuing through statutory provisions. Czech law in this sector is not 

fully in compliance with EU legislation (in particular with the new 2009/28/EC 

directive), but nevertheless provides a good framework for the energy sector. The fifth 

chapter explains the current problem with photovoltaics in the Czech Republic. The 

problem is very broad, and is more technical than legal. However, resolution of the 

present situation must be found on a legal basis. This thesis presents some of the 

potential changes and amendments, and forms some ideas from a normative standpoint.  
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The economic regime of renewable energy support is the content of chapter six. 

The European Union economic regimes are dealt with generally, and the Czech means 

of support are described more specifically. The final chapter focuses on the conflicts 

between the exploitation of renewable sources of energy and environmental protection, 

some specific examples are provided, and conclusions are drawn.  
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Příloha č. 1 

Výroba elektřiny v ČR podle zdrojů v roce 2008 

 
Zdroj: MPO, ERÚ. Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za 

rok 2008. 
 
 
 

Příloha č. 2 

Podíl výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny 
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Zdroj: MPO. Zpracováno autorem diplomové práce.1 

                                                 
1 U podílu pro rok 2009 se jedná o predikci MPO, konečný oficiální podíl bude uveden zhruba v polovině roku 2010. 



Příloha č. 3 

Zastoupení jednotlivých OZE na elektřině vyrobené z OZE v roce 
2008 

Vodní elektrárny:  54,26% Biomasa: 31,37%

Bioplyn: 7,15% Větrné elektrárny: 6,56%

Fotovoltaické systémy: 0,35% Tuhé komunální odpady (BRKO): 0,31%

 
Zdroj: MPO. Zpracováno autorem diplomové práce. 

 

Příloha č. 4 

Časová řada vývoje hrubé výroby elektřiny v ČR 

 
Zdroj: MPO. Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 

2008. 



 

Příloha č. 5 
Vývoj počtu licencovaných provozoven a celkového instalovaného 
výkonu FVE v letech 2002 - 2010 

 
Zdroj: ERÚ.2 
 
 
 

Příloha č. 6 
Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím 
slunečního záření 
 

Cenové 

rozhodnutí 

ERÚ 

Výkupní cena 

Kč/kWh 

Zelený bonus 

Kč/kWh 

č. 10/2004 6,04 - 

č. 10/2005 13,20 12,59 

č. 8/2006 13,46 12,75 

č. 7/2007 13,46 12,65 

č. 8/2008 12,89 11,91 

č. 5/2009 12,25 11,28 

 
Zdroj: ERÚ. Zpracováno autorem diplomové práce. 

                                                 
2 Dostupné na hlavní stránce webové prezentace www.eru.cz. 



Příloha č. 7 
Vývoj ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny 
z OZE 
 

 
Zdroj: Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z OZE za rok 2008 

 
 
 
Příloha č. 8 

 
Zdroj: ERÚ skutečnost, MPO predikce. Aktualizace Státní energetické koncepce, Praha, říjen 2009. 
 



 

Příloha č. 9 

 
Zdroj: MPO. Aktualizace Státní energetické koncepce, Praha, říjen 2009. 
 
 
 

Příloha č. 10 
Výroba elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energií 

 
Zdroj: MPO. Aktualizace Státní energetické koncepce, Praha, říjen 2009. 



Příloha č. 11 
Náklady na snížení a potenciál snížení emisí k roku 2020 

 
Zdroj: Politika ochrany klimatu v ČR. MŽP. 

 
Příloha č. 12 
Vývoj množství solárních panelů s ukončenou životností 

 
 
Zdroj: Wambach, K., Shlenker, S. Röver, I., Müller, A. Recycling of Solar Cells and Photovoltaic 

Modules. 2008 



Příloha č. 13 
Využití OZE v EU  

 

 
 
Zdroj: Renewable energy sources in figures. Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, 

ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Červen 2009. 
 



Příloha č. 14 
Systémy podpor využívání OZE v EU 
 
 

 
 
 
Zdroj: Renewable energy sources in figures. Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, 

ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Červen 2009. 
 



Příloha č. 15 
Struktura cen za dodávku elektřiny pro domácnosti v ČR, 2009 
 

 
Zdroj: ERÚ. Prezentace Ing. Josefa Fiřta pro hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR ze dne 13. ledna 2010. 
 

Příloha č. 16 
Struktura cen za dodávku elektřiny pro domácnosti v ČR, 2010 
 

 
Zdroj: ERÚ. Prezentace Ing. Josefa Fiřta pro hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR ze dne 13. ledna 2010. 
 



Příloha č. 17 
Závazné vnitrostátní cíle podílu energie z OZE na hrubé konečné 
spotřebě energie v roce 2020 
 

 

  
 
Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 
2001/77/ES a 2003/30/ES, ve znění pozdějších předpisů (Příloha 1). 



Příloha č. 18 
Přehled relevantní legislativní úpravy jednotlivých členských států EU 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
 

STÁT ORIGINÁLNÍ NÁZEV ZÁKONA ANGLICKÝ PŘEKLAD 
NABYTÍ 

ÚČINNOSTI 

Belgie 

Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à 

l'établissement de mécanismes visant la 

promotion de l'électricité produite à partir 

des sources d'énergie renouvelables 

Royal Decree on the Introduction of 

Mechanisms Promoting the Generation of 

Renewable Energy Sourced Electricity of 

16th July 2002 

1.7.2003 

Bulharsko 
Zakon za vazobnoviaemite i alternativni 

energiini iztochnici i biogorivata 

Renewable and Alternative Energy Sources 

and Biofuels Act 19.6.2007 

Česká republika 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a 

o změně některých zákonů (zákon o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 

Act No. 180/2005 Sb. promoting electricity 

generation from renewable energy sources 

and amending several Acts 1.8.2005 

Dánsko  Lov om fremme af vedvarende energi Law on the Promotion of Renewable Energy 1.1.2009 

Estónsko Elektrituruseadus RT I 2003, 25, 153 (ES) Electricity Market Act 1.7.2003 

Finsko Sähkömarkkinalaki 17.3.1995/386 Electricity Market Act (Law no. 386/1995) 1.6.1995 

Francie 

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative 

à la modernisation et au développement 

du service public de l'électricité 

Act on the modernisation and development 

of public electricity supply 12.2.2000 

Irsko Electricity Regulation Act 1999 - 11.7.1999 

Itálie 

Legge 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del 

settore energetico, nonchè delega al 

Governo per il riassetto delle disposizioni 

vigenti in materia di energia. („Legge 

Marzano“) 

Act of 23rd August 2004, Nr. 239 on the 

reorganisation of the energy sector and the 

review of existing provisions in the field of 

renewable energy by the government. 
28.9.2004 

Kypr 
Law No. 33 I 2003 on the Promotion and 

the Encouragement of Use of RES and of 

Energy 

- 

1.8.2003 

Lotyšsko 
Elektroenergijas tirgus likums, 82 

5/25/2005 

Electricity Market Law 
8.6.2005 

Litva 

Elektros Energetikos Istatymas - Valstybes 

zinios, No. 66-1984, 2000; No. 107-3964, 

2004 

Law on Electricity 

1.1.2002 

Lucembursko 

Loi du 22 février 2004 instaurant un régime 

d’aide à la protection de l’environnement, 

à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la 

production d’énergie de sources 

renouvelables 

Act of 22nd February 2004 on establishing a 

general framework of promotion of 

environmental protection, efficient use of 

energy and generation of electricity from 

renewable energy sources 

7.3.2004 

Maďarsko 
Act Nr. LXXXVI of 2007 on Electric Energy 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos 

energiáról 
15.10.2007 

Malta 

Subsidiary Legislation 423.19. Promotion 

of Electricity produced from Renewable 

Energy Sources Regulations, 30th April, 

2004, Legal Notice 186 of 2004. 

- 

30.4.2004 

Německo 

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 

Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 

Act on Granting Priority to Renewable 

Energy Sources (Renewable Energy Sources 

Act) 
1.1.2009 

Nizozemí Elektriciteitswet 1998 Electricity Act 2.7.1998 

Polsko 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne 

Act as of 10th May 1997, Energy Law Act 
10.4.1997 

Portugalsko Decreto-Lei n.° 189/88 de 27 de Maio Decree No. 189/1988 of 27th May 28.5.1988 



Rakousko 

Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf 

dem Gebiet der Elektrizitätserzeugung aus 

Erneuerbaren Energieträgern und auf dem 

Gebiet der Kraft-Wärme-Kopplung erlassen 

werden (Ökostromgesetz – ÖSG) 

Federal Act on the Promotion of Electricity 

Produced from Renewable Energy Sources 

(Green Electricity Act) 24.8.2002 

Rumunsko Legea nr. 13/2007, legea energiei electrice Law no.13/2007 on Electricity 22.2.2007 

Řecko 

Law No. 3468/2006 Generation of 

Electricity using Renewable Energy Sources 

and High-Efficiency  Cogeneration  of 

Electricity and Heat and Miscellaneous 

Provisions 

- 

25.12.2006 

Slovensko 

Zákon 309/2009 Z.z. o podpore 

obnovitelných zdrojov energie a vysoko 

úcinnej kombinovanej výroby a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Act No. 309/2009 Coll. on the Promotion of 

Renewable Energy Sources and High-

efficiency Cogeneration and on 

Amendments to Certain Acts 

1.9.2009 

Slovinsko Energetski zakon - Uradni list RS,  70/2008 Energy Act 15.10.1999 

Španělsko 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 

Sector Eléctrico  

Act. No. 54/1997 on Electricity Sector 
29.11.1997 

Švédsko Ellag (1997:857) Swedish Electricity Act 1.1.1998 

Velká Británie The Energy Act 2004 - 22.7.2004 

 
Zdroj:  Německé spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. 

2010 (více na http://res-legal.eu/en.html). 
 


