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Úvod 
 
 
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť analýzu právnej úpravy obnoviteľných zdrojov 

energie v kontexte práva životného prostredia a energetického práva. Prvé dve 

kapitoly sa zaoberajú východiskami vnútroštátnej právnej úpravy, teda 

medzinárodným a európskym právom v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov 

energie. Tretia a štvrtá kapitola prinášajú analýzu a porovnanie právnej úpravy 

obnoviteľných zdrojov energie v českom a slovenskom právnom poriadku. Nakoľko 

sa jedná o špecifickú oblasť, ktorá bola v Českej republike upravená až v roku 2005 

a na Slovensku dokonca až v minulom roku, je téma obnoviteľných zdrojov energie 

veľmi aktuálna. Tak ako dochádza k technologickému pokroku vo využívaní energie 

z obnoviteľných zdrojov, mení sa aj systém právnej úpravy a podpory alternatívnych 

zdrojov energie, o čom svedčí aj skutočnosť, že toto právne odvetvie podlieha 

neustálej novelizácii. 

Diplomová práca vychádza predovšetkým z platných zákonov a podzákonných 

predpisov ako aj zo sekundárnych prameňov európskeho práva. Využitím metódy 

analýzy a syntézy poskytuje práca ucelený pohľad na právnu úpravu podpory 

a využívania obnoviteľných zdrojov energie nielen z hľadiska práva životného 

prostredia a energetického práva, ale aj v kontexte ostatných súvisiacich predpisov. 

Historická metóda približuje pôvodnú právnu úpravu, historický vývoj legislatívy 

v tejto oblasti, ako aj východiská platnej právnej úpravy obnoviteľných zdrojov 

energie. Komparáciou českej a slovenskej právnej úpravy práca poukazuje na rozdiely 

oboch právnych systémov. 

 Vzhľadom na to, že oblasť obnoviteľných zdrojov energie je veľmi obsiahla, 

diplomová práca sa primárne venuje právnej úprave využitia týchto zdrojov na  

výrobu elektrickej energie. Problematika fotovoltaických elektrární má značný 

ekonomický význam, takže legislatívna úprava výroby elektrickej energie zo 

slnečného žiarenia je v súčasnosti predmetom záujmu odbornej ale i laickej verejnosti. 

Z tohto dôvodu je v práci venovaná pozornosť najmä právnej úprave využitia solárnej 

energie. 

 

Práca je napísaná podľa právneho stavu ku dňu 27.11.2010. 
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1 Obnoviteľné zdroje energie 

 
Obnoviteľné zdroje energie sú nefosílne prírodné zdroje energie, ktorými sú energia 

vetra, energia slnečného žiarenia, energia vody, energia pôdy, energia vzduchu, 

energia biomasy, energia skládkového plynu, energia kalového plynu a energia 

bioplynu v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o podpore OZE. V závislosti od prírodných 

geografických podmienok je možné do tejto definície zahrnúť aj energiu oceánu, 

ktorú uvádza v čl. 2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov.  Táto definícia je obecná nakoľko 

obsahuje všetky dostupné obnoviteľné zdroje energie bez ohľadu na to, aký je 

výsledný produkt ich zužitkovania (elektrina, teplo, palivo).  

S ohľadom na použitý druh obnoviteľného zdroja energie rozlišujeme 

jednotlivé typy zariadení na výrobu energie z týchto zdrojov. Príkladom zariadenia na 

výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov sú fotovoltaické elektrárne1 využívajúce 

solárnu energiu (energiu slnečného žiarenia), veterné elektrárne využívajúce energiu 

vetra alebo vodné elektrárne, ktoré využívajú energiu vody vo vodných tokoch. 

Tepelnú energiu vyrábajú predovšetkým zariadenia využívajúce energiu prostredia t.j. 

geotermálnu energiu, ktorá súvisí s teplom suchých hornín alebo s teplom podzemnej 

vody a zariadenia na výrobu tepla z biomasy. Existujú však aj zariadenia na spoločnú 

výrobu elektriny a tepla, ako napr. fototermálne a geotermálne elektrárne. Jedinečným 

obnoviteľným zdrojom energie je čerstvá biomasa (nie fosílna forma biomasy - uhlie), 

ktorá je medzi nefosílnymi energetickými technológiami jediným zdrojom schopným 

nahradiť tradičné fosílne palivá, či už pri výrobe tepla a elektriny, alebo pohonných 

hmôt2. 

Obnoviteľné zdroje energie predstavujú alternatívu k tradičnej výrobe energie 

z fosílnych zdrojov3, ako aj k jadrovej výrobe energie. Z pojmu obnoviteľný zdroj 

energie vyplýva jeho najdôležitejšia vlastnosť, a tou je obnoviteľnosť. V Českej 

republike sú doposiaľ najrozšírenejším zdrojom energie fosílne palivá (uhlie a zemný 

plyn), ktoré síce patria medzi prírodné zdroje, ale vzhľadom na obdobie ich obnovy 

                                                            
1 Viz príloha č. 1. 
2 Druhy OZE (citované 28‐9‐10), dostupné na http://www.czrea.org/cs/druhy‐oze . 
3 Nerastná surovina na báze uhlíka, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach. 
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(niekoľko miliónov rokov), nemožno považovať tieto zdroje za obnoviteľné. 

Všeobecne sú za obnoviteľné zdroje energie považované také zdroje, ktoré sa 

obnovujú v krátkom časovom horizonte (spravidla niekoľkých rokov). Názory na 

objem a teda vyčerpateľnosť celosvetových zásob uránu a ďalších zdrojov 

využívaných na jadrovú výrobu energie sa značne líšia. S istotou však možno tvrdiť, 

že energia slnka, vody, vetra, pôdy a rastlín bude dostupná vždy.4   

 

 

1.1 Význam obnoviteľných zdrojov energie 

 

Celosvetová spotreba energie sa zvyšuje stále väčším tempom. Podľa 

Medzinárodného Energetického Výhľadu 2010 predpokladaná globálna trhová 

spotreba energie vzrastie od roku 2007 do roku 2035 o 49 %, pričom obnoviteľné 

zdroje energie sú najrýchlejšie rastúcim zdrojom na výrobu elektrickej energie a ich 

predpokladaný nárast v rovnakom období je 2,9 %5. Okrem ekonomického významu 

však obnoviteľné zdroje energie získavajú čoraz väčší environmentálny význam 

s ohľadom na rastúce globálne znečistenie planéty. Tradičné energetické odvetvia sú 

nielen najväčším spotrebiteľom neobnoviteľných zdrojov, ale taktiež 

najvýznamnejším znečisťovateľom životného prostredia.6 

Energetika v Českej republike produkuje 42 % všetkých tuzemských emisií 

oxidu uhličitého, pričom veľká energetika ako aj malé miestne zdroje tepla produkujú 

oxidy dusíku, ktoré znečisťujú prízemnú vrstvu atmosféry, vrátane prízemného 

smogu. Veľké energetické zdroje, t.j. predovšetkým teplárne a elektrárne produkujú 

77 % emisií oxidu siričitého a 44 % emisií oxidov dusíka. Negatívny vplyv týchto 

emisií sa prejavuje napríklad okysľovaním pôd a zničením lesov v dôsledku kyslých 

dažďov. K znečisťovaniu životného prostredia dochádza taktiež pri ťažbe pevných 

fosílnych palív a to najmä presunom hornín a devastáciou prírodných biotopov. Ťažba 

kvapalných fosílnych palív spôsobuje kontamináciu prírodného prostredia. 

                                                            
4 Viz príloha č. 2. 
5 International Energy Outlook 2010 (citované 28‐9‐10), dostupné na 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html . 
6 Viz príloha č. 3. 
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V bezprostrednom okolí veľkých elektrární môže dochádzať k lokálnemu otepleniu 

a tým aj k zmenám lokálnej mikroklímy. 

 Ani jadrová energetika nemôže byť považovaná za alternatívu tradičnej výroby 

energie z fosílnych palív šetrnú k životnému prostrediu. Jadrové elektrárne síce 

neprodukujú emisie, avšak vždy budú najväčším rizikovým faktorom ohrozujúcim 

životné prostredie z dôvodu možnej havárie. Životné prostredie ohrozuje tiež ťažba 

rádioaktívnych rúd a významným spôsobom aj dlhodobé ukladanie jadrového odpadu, 

ktoré sú schopné spôsobiť rádioaktívnu kontamináciu okolitého prostredia. 

 Obnoviteľné zdroje energie jednoznačne vyrábajú energiu s výrazne nižším 

poškodzovaním životného prostredia. Neprodukujú nové skleníkové plyny, ani 

odpady (s výnimkou spaľovania biomasy, pri ktorom však vzniká len minimálne 

množstvo netoxického popola) a celkovo produkujú výrazne nižšie množstvo 

ostatných emisií. Získavanie energie z odpadnej biomasy dokonca zlepšuje stav 

životného prostredia, nakoľko využíva biologicky rozložiteľný odpad najrôznejšieho 

pôvodu, pričom eliminuje zápach zo skládok a chráni podzemné a povrchové vody 

pred znečistením týmto odpadom. Produkcia energie z biomasy taktiež umožňuje 

efektívne využitie ľadom ležiacej poľnohospodárskej pôdy, a to využitím tejto pôdy 

pre pestovania energetických rastlín. 

  

Využívanie obnoviteľných zdrojov je energeticky výhodnejšie ako produkcia energie 

z fosílnych palív. Energia spotrebovaná napríklad pri výstavbe uholnej elektrárne je 

neporovnateľne vyššia ako pri výstavbe veternej elektrárne, pričom je potrebné 

zohľadniť aj následnú spotrebu uhlia (alebo ďalšieho druhu neobnoviteľného zdroja 

v prípade iného typu zariadenia), ktorá je nevyhnutná pri jej prevádzke. Globálne 

zásoby fosílnych palív ako aj uránu sú obmedzené, pričom európske zásoby 

energetických zdrojov sú najnižšie zo všetkých kontinentov.7 „V súčasnosti je 

Európska Únia najväčším importérom energie na svete a jej závislosť na dovoze ropy 

a zemného plynu stále narastá. Podľa Zelenej knihy o bezpečnosti dodávok 

z novembra 2000 je predpoklad, že závislosť od importu ropy vzrastie zo 76% na 

90%, od zemného plynu zo 40% na 70% a od uhlia z 50% na 70%. Dôvodom nie sú 

                                                            
7 Kloz, M., Motlík, J., Petržílek, P., Tužinský, M: „Využívání obnovitelných zdrojů energie“, Linde Praha 
2007, str. 9 až 11.  
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len rastúce energetické požiadavky, ale aj fakt, že dochádza k poklesu produkcie 

Európskej Únie ako celku, a to najmä v Severnom mori.“8 Využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie je jedným z najdôležitejších nástrojov na zvýšenie energetickej 

nezávislosti štátu, nakoľko tieto zdroje energie sú dostupné v každom regióne. Štáty 

prostredníctvom svojej energetickej politiky samostatne rozhodujú o využívaní 

obnoviteľných zdrojov na svojom zvrchovanom území a v prípade ich efektívneho 

využívania znižujú potrebu dovozu iných zdrojov alebo energie. Ďalšou výhodou 

dostupnosti týchto zdrojov je možnosť výroby energie v odľahlých oblastiach, ktoré 

nemajú prístup k prenosovým sústavám. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

taktiež zvyšuje hrubý domáci produkt z dôvodu väčších nárokov na pracovnú silu 

a príjmy z využívania týchto zdrojov tak ostávajú v danom regióne.  

 Napriek početným výhodám produkcie energie z obnoviteľných zdrojov je 

nevyhnuté zohľadniť aj ich negatívne stránky. V prvom rade sa jedná o vyššie 

počiatočné investičné náklady spôsobené malým množstvom výrobcov na trhu 

zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nižšou koncentráciou energie9 

v porovnaní s konvenčnými zdrojmi. S rýchlym rozvojom tohto výrobného odvetvia 

sa však postupne náklady na výstavbu takýchto zariadení znižujú. Z dôvodu 

prirodzenej povahy obnoviteľných zdrojov energie spôsobuje značný problém 

praktická nemožnosť ich skladovania, ako aj ich nepredikovateľnosť 

(nepredvídateľnosť), čím predstavujú potenciálne riziko pre prenosové sústavy 

a bezpečnosť dodávok . Na rozdiel od výroby energie z tradičných zdrojov, nie je 

možné využívať potenciál obnoviteľných zdrojov nepretržite, pretože sú závislé od 

počasia, prípadne striedania dňa a noci. V prípade obnoviteľných zdrojov energie však 

celkovo prevažujú ich prednosti, pričom nedostatky je možné odstrániť v blízkej 

budúcnosti. 

 

 

 

                                                            
8 Woltemar R., Dizertačná práca: „Energetická bezpečnosť Slovenskej republiky v kontexte energetickej 
bezpečnosti Európskej Únie“, EUBA, Bratislava, 2009.  
9 „Pre porovnanie: na 1 m2 dopadá v zemepisných podmienkach Českej republiky cca 1‐1,2 KW slnečnej 
energie, v prípade veternej energie z 1 m2 je možné získať cca 3 kW, zatiaľ čo pri konvenčných zdrojov je 
to 500 kW z 1 m2 a 650 kW pre jadrové zdroje.“ Kloz, M., Motlík, J., Petržílek, P., Tužinský, M „Využívání 
obnovitelných zdrojů energie“, Linde Praha 2007, str. 14.  
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1.2 Právna úprava obnoviteľných zdrojov energie v medzinárodnom práve 

 

Vplyv energetického priemyslu v oblasti životného prostredia, ekonomiky 

a bezpečnosti je nutné posudzovať globálne. Problematika energetiky zasahuje do 

medzinárodných vzťahov čoraz výraznejšie, či už je to z dôvodu vyčerpateľnosti a 

dostupnosti neobnoviteľných zdrojov energie, ich ceny alebo z dôvodu znečisťovania 

životného prostredia. Medzinárodné právo sa tak stáva  jedným z najdôležitejších 

nástrojov pre účinnú reguláciu energetického odvetvia na celosvetovej úrovni. 

Základným východiskom právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie 

v medzinárodnom práve je koncepcia trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola prvý 

krát definovaná Komisiou OSN pre životné prostredie v roku 1987. Obsah tejto 

definície sa neustále vyvíja, jej cieľom však naďalej zostáva taký rozvoj, ktorý zaistí 

rovnováhu medzi troma základnými piliermi: sociálnym, ekonomickým 

a environmentálnym. „Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý 

(priebežný), komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty 

života (kultúrne, sociálne, ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na 

všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému 

modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej komunity, krajiny, 

medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, 

duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne 

obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, 

nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a 

prírodné dedičstvo.“10  

Princíp trvalo udržateľného rozvoja je považovaný predovšetkým za zásadu 

medzinárodného práva životného prostredia. Vzhľadom na to, že takýto rozvoj 

pozitívne ovplyvňuje aj ďalšie oblasti, nachádza uplatnenie taktiež v iných odvetviach 

medzinárodného práva. V roku 1992 Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji 

v Rio de Janeiro, prvý krát oficiálne prijala trvalo udržateľný rozvoj za vzor 

celosvetového rozvoja. Agenda 21, globálny akčný plán pre implementáciu trvalo 

udržateľného rozvoja vytvorila medzinárodné partnerstvo pre udržateľný rozvoj. 

                                                            
10 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001, 
(citované 30‐9‐10), dostupné na http://www.tur.gov.sk/ . 
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V roku 1994 sa stal trvalo udržateľný rozvoj jedným z cieľov Svetovej Obchodnej 

Organizácie (WTO), keď bol tento princíp zahrnutý do preambule dohody o založení 

WTO.11 

Právna úprava podpory a využívania obnoviteľných zdrojov energie na 

medzinárodnej úrovni doposiaľ nie je ucelená. Vzhľadom na to, že využívanie 

alternatívnych zdrojov energie pozitívne ovplyvňuje najmä oblasť životného 

prostredia, je nutné hľadať medzinárodne právne základy ich využitia, podpory 

a rozvoja predovšetkým v medzinárodných zmluvách enviromentálneho charakteru. 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je účinným prostriedkom v odstraňovaní 

globálnych problémy životného prostredia (skleníkový efekt, poškodzovanie ozónovej 

vrstvy Zeme, kyslé dažde). Emisie škodlivých látok, ktoré produkujú najmä 

priemyselne vyspelé štáty, majú cezhraničný účinok, t.j. nespôsobujú len ujmu na 

životnom prostredí daného teritoriálnemu štátu, ale aj štátom susedným a v podstate 

sú schopné negatívne zasiahnuť celú Zem a jej atmosféru.12  

Z týchto dôvodov vyplýva nutnosť regulovať energetiku na celosvetovej 

úrovni, pretože len medzinárodné právo môže ovplyvniť pravidlá chovania 

jednotlivých štátov. Ak by právna úprava problematiky obnoviteľných zdrojov bola 

obsiahnutá len vo vnútroštátnych predpisoch jednotlivých krajín, nebolo by možné 

dosiahnuť efektívnu podporu a rozvoj tejto oblasti, tak aby pozitívne ovplyvnila 

životné prostredie, ekonomiku a energetickú bezpečnosť na celom svete. Tendencie 

rozvoja energetiky sa pomaly ale iste mení od spaľovania klasických fosílnych palív a 

využívania tradičných technológií na výrobu energie, smerom k využívaniu 

alternatívnych zdrojov šetrných k životnému prostrediu, ktorými sú práve obnoviteľné 

zdroje energie. 

 

Prvým medzinárodne záväzným nástrojom na ochranu životného prostredia a 

ľudského zdravia, ktorý sa zaoberá znečistením ovzdušia na nadregionálnej úrovni je 

Dohovor Európskej Hospodárskej Komisie OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 

                                                            
11Bodansky, D., Brunnée, J., Hey, E.: The Oxford Handbook of International Enviromental LAw, Oxford 
University Press, New York, 2007, Str. 616. 
12 Čepelka, Č., Šturma P.: Mezinárodní právo veřejné, EUROLEX BOHEMIA, Praha, 2003, I. vydanie, str. 
23. 
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prechádzajúcom hranice štátov. K Dohovoru boli následne prijaté vykonávacie 

protokoly, ktoré podrobne stanovili ciele a nástroje zníženia emisií.13 

Problematiku nepriaznivého vplyvu emisií (produkovaných najmä 

energetickým priemyslom spracovaním fosílnych palív) na ozónovú vrstvu Zeme 

upravuje Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy prijatý Organizáciou 

spojených národov, ktorý uvádza: „Podľa Charty OSN a zásad medzinárodného 

práva majú štáty suverénne právo využívať svoje vlastné zdroje v súvislosti s 

opatreniami na ochranu svojho vlastného životného prostredia, a majú zároveň 

zodpovednosť za to, že činnosti v rámci právomoci a zvrchovanosti štátu nespôsobujú 

poškodenie životného prostredia iných štátov, ani v oblastiach za hranicami štátnej 

jurisdikcie".14   

V rámci Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeru 

v roku 1992 bola prijatá Agenda 21, prvý medzinárodný dokument o uplatňovaní 

trvalo udržateľného rozvoja v rôznych oblastiach medzinárodnej spolupráce. Prvá 

časť dokumentu je venovaná sociálnej a ekonomickej sfére, pričom v kapitole 7 

nazvanej „Podpora trvalo udržateľného rozvoja ľudských sídiel“ bližšie upravuje 

podporu trvalo udržateľných energetických a dopravných systémov v ľudských 

sídlach. Druhá časť dokumentu nazvaná  „Ochrana zdrojov a hospodárenie s nimi pre 

rozvoj“ okrem iného upravuje ochranu ovzdušia, integrovaný prístup k plánovaniu a 

hospodáreniu so zdrojmi krajiny, environmentálne vhodné využívanie biotechnológií 

a bezpečné nakladanie s odpadmi. Ciele stanovené Agendou 21 majú byť 

implementované na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom národných stratégií, plánov 

a sektorových politík.15  

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy je základným dokumentom, 

prostredníctvom ktorého medzinárodné spoločenstvo usiluje o stabilizáciu 

koncentrácie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt v atmosfére. K dosiahnutiu tohto 

cieľa sa zmluvné štáty okrem iného zaviazali „...podporovať a spolupracovať pri 

rozvoji, aplikácii a rozširovaní, vrátane technológií, praxe a procesov, ktoré 

                                                            
13 Dohovor EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov, Ženeva, 1979, 
(citované 30‐9‐10), dostupné na http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory‐detail.php?dokument=3 . 
14 Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, Viedeň, 1985, (citované 30‐9‐10), dostupné na 
http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory‐detail.php?dokument=12 . 
15 Agenda 21, Rio de Janiero, 1992, (citované 30‐9‐10), dostupné na 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentID=52 . 
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obmedzujú, znižujú alebo zabraňujú antropogénnym emisiám plynov spôsobujúcich 

skleníkový efekt, ktoré nespadajú pod Montrealský protokol vo všetkých relevantných 

sektoroch, vrátane energetického, dopravného, priemyselného, poľnohospodárskeho, 

lesníckeho sektoru a sektoru nakladania s odpadmi...“.  

Nakoľko spotreba energie na svete neustále rastie, znížiť emisie plynov 

produkované energetickým priemyslom je možné predovšetkým obmedzením 

a nahradením tradičnej výroby energie z fosílnych palív alternatívnou výrobou energie 

z obnoviteľných zdrojov. Podľa čl. 4 ods. 10 Dohovoru „zmluvné strany budú v 

súlade s článkom 10 pri plnení záväzkov tohto Dohovoru brať do úvahy situáciu 

zmluvných strán, najmä tých, ktoré sú rozvojovými krajinami s ekonomikami, ktoré sú 

citlivé na nepriaznivé účinky zavádzania opatrení, ako odozvu na zmenu klímy. Toto 

sa týka najmä zmluvných strán, ktorých ekonomika do veľkej miery závisí od príjmov z 

výroby, spracovania a exportu a/alebo spotreby fosílnych palív a s tým súvisiacich 

energeticky náročných produktov; a/alebo od využívania fosílnych palív, pri ktorých 

majú zmluvné strany vážne problémy s prechodom na iný druh palív“.  

Pri plnení cieľov tohto Dohovoru však zmluvné strany „...pripomínajú, že štáty 

majú v súlade s Chartou OSN a v súlade so zásadami medzinárodného práva 

suverénne právo využívať svoje vlastné zdroje podľa svojej vlastnej politiky, 

uplatňovanej pre životné prostredie a rozvoj, ako aj zodpovednosť zabezpečiť, aby 

činnosti v rámci ich jurisdikcie alebo kontroly nespôsobili škody na životnom 

prostredí iných štátov alebo v oblastiach mimo dosahu ich národnej jurisdikcie; znovu 

zdôrazňujú zásady suverenity štátov pri medzinárodnej spolupráci v riešení zmeny 

klímy...“16.  

Kjótsky protokol17, ktorý bol prijatý konferneciou OSN v roku 1997 bližšie 

upravuje prostriedky na dosiahnutie cieľov stanovených v Dohovore. Predovšetkým 

zavádza mechanizmus obchodu s emisiami a stanoví cieľové hodnoty zníženia emisií 

skleníkových plynov pre jednotlivé zmluvné štáty. Nástroje Kjótskeho protokolu 

predstavujú nové možnosti na získanie investícii pre projekty znižovania emisií, ako 

aj na podporu nových účinných technológií (napr. v oblasti využívania obnoviteľných 

                                                            
16 Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, New York, 1992,  (citované 30‐9‐10) dostupné na: 
http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory‐detail.php?dokument=1. . 
17 Kjótsky protokol k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy, Kjoto, 1997,  (citované 30‐9‐10) 
dostupné na: http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory‐detail.php?dokument=2 . 



10 
 

zdrojov energie). Za účelom splnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótského protokolu 

bol v rámci Európskej Únie zavedený systém obchodovania z emisnými povolenkami 

na vypustenie oxidu uhličitého do ovzdušia. Cieľom obchodovania s týmito 

povolenkami je zníženie emisií skleníkových plynov vo všetkých členských štátoch 

tak, aby výdaje na dosiahnutie tohto cieľa boli čo najnižšie. 

 

Európska Energetická Charta je považovaná za základ platnej legislatívy EU v oblasti 

energeticky. Politická iniciatíva, ktorá viedla k jej vytvoreniu vznikla na začiatku 90. 

Rokov, kedy vznikla potreba energetickej spolupráce medzi európskymi  štátmi. Na 

základe Európskej Energetickej Charty z roku 1991, ktorá predstavuje vyhlásenie 

politického prehlásenia s cieľom podporovať energetickú spoluprácu medzi 

Východom a Západom, bol vypracovaný Dohovor k Energetickej Charte z roku 1994 

– právne záväzný mnohostranný dokument, ktorý rieši medzivládnu spoluprácu 

v energetickom sektore.  

Zmluvné strany, ktorými sú aj Spojené štáty americké a niektoré mimoeurópske 

krajiny OECD, „...sa zaviazali sledovať ciele a princípy Európskej energetickej 

charty, realizovaním jej koncepcie iniciatívy podmieňujúcu ekonomický rast pomocou 

opatrení na liberalizáciu investícií a obchodu s energiou, akceptovaním zámeru 

postupnej liberalizácie medzinárodného obchodu a postupným odstraňovaním 

technických, administratívnych a iných prekážok obchodu s energetickými materiálmi, 

produktmi a súvisiacimi zariadeniami, technológiami a službami.“. Zmluvné štáty sa 

znova zaviazali dodržiavať záväzky Všeobecnej dohody o clách a obchode, mať na 

zreteli Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, Smernice pre jadrové dodávky a iné 

medzinárodné záväzky alebo dohody o nešírení v jadrovej oblasti a pripomenuli 

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Dohovor o znečisťovaní ovzdušia s 

diaľkovým dosahom presahujúcim hranice štátov a jeho protokoly, ako aj iné 

medzinárodné dohody o životnom prostredí obsahujúcimi opatrenia súvisiacimi 

s energiou. Medzinárodné spoločenstvo v Dohovore uznáva stále naliehavejšiu 

potrebu prijatia opatrení na ochranu životného prostredia, vrátane vyraďovania 
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energetických zariadení z prevádzky a nakladania s odpadom a potrebu dosiahnutia 

medzinárodne dohodnutých cieľov a kritérií pre tieto účely.18 

 

Nemenej dôležitú úlohu v rámci právnej úpravy obnoviteľných zdrojov na 

celosvetovej úrovni zohrávajú medzinárodné organizácie, ktoré okrem 

inštitucionálneho zaistenia, poskytujú nástroje pre realizáciu záväzkov 

z medzinárodných zmlúv a vystupujú ako prostredník v monitoringu plnenia týchto 

záväzkov zo strany zmluvných štátov. Prvé medzinárodné dohovory v oblasti 

životného prostredia boli prijaté z iniciatívy OSN, pričom Komisia pre udržateľný 

rozvoj podporuje a ďalej rozvíja medzinárodnú spoluprácu v rámci Programu rozvoja 

Spojených národov. V rámci OECD je zriadený Výbor pre politiku životného 

prostredia a Medzinárodná energetická agentúra. Ich úlohou je najmä vyhodnocovanie 

súčasného stavu a odporúčanie opatrení, ktorých cieľom je zlepšiť stav životného 

prostredia a zvýšiť ekonomickú efektivitu pri využívaní obnoviteľných zdrojov 

energie. Špecifickou medzinárodnou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podporiť 

rozšírenie a udržateľné využívanie všetkých foriem obnoviteľných zdrojov energie je 

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu.  

 

 

1.3 Zhrnutie 

 

Problematika využívania obnoviteľných zdrojov je na medzinárodnej úrovni doposiaľ 

upravená len v dokumentoch práva životného prostredia. Dôvodom je predovšetkým 

absencia medzinárodných zmlúv v oblasti energetického práva. Prvý krát bola 

podpora obnoviteľných zdrojov energie vyjadrená v medzinárodnom práve 

prostredníctvom koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Nakoľko využívanie 

obnoviteľných zdrojov výrazne zlepšuje stav životného prostredia, je podpora 

alternatívnej výroby energie upravená v ďalších medzinárodných zmluvách na 

ochranu životného prostredia.  

                                                            
18 Dohovor k Energetickej Charte, Lisabon, 1994,  (citované 30‐9‐10) dostupné na: 
http://enviroportal.sk/dohovory/dohovory‐detail.php?dokument=195 . 
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Právna úprava využívania obnoviteľných zdrojov v medzinárodnom práve nie 

je dostačujúca vzhľadom na význam, ktorý obnoviteľné zdroje energie získavajú 

v posledných rokoch či už v oblasti energetickej politiky alebo životného prostredia. 

Štáty stále považujú legislatívnu úpravu energetiky a využívania energetických 

zdrojov za svoje zvrchované právo. Energetický potenciál krajiny je často používaný 

ako nástroj zahraničnej politiky vo vzťahu k iným štátom, a z tohto dôvodu sa stáva 

spolupráca na medzinárodnej úrovni ťažko dosiahnuteľná.  
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2  Právna úprava obnoviteľných zdrojov energie  

v európskom práve 

 
Európska Únia v súčasnosti dováža viac ako 50% primárnych zdrojov energie, a to 

najmä z politicky či ekonomicky nestabilných krajín. Z tohto dôvodu sa stratégia 

Európskej Únie v oblasti energetiky sústreďuje predovšetkým na zaistenie 

energetickej bezpečnosti a efektívnosti, podporu udržateľného rozvoj, bezpečnosť 

jadrovej energetiky (ukladanie jadrových odpadov, minimalizácia rizika havárie 

jadrovej elektrárne), liberalizáciu vnútorného trhu s elektrinou a využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie. Základným východiskom Európskej Únie v tejto 

oblasti predstavuje Zelená kniha o obnoviteľných zdrojoch energie, konkrétne ciele 

ich využívania na európskej úrovni stanovuje oznámenie Komisie pod názvom 

Energia pre budúcnosť: obnoviteľné zdroje energie – Biela kniha pre stratégiu a akčný 

plán spoločenstva, ktorá odporúča indikatívny cieľ 12% pre energiu z obnoviteľných 

zdrojov z hrubej vnútornej spotreby spoločenstva v roku 2010, t. j. približne 

dvojnásobné zvýšenie oproti roku 1995. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa zaviedla 

Komisia viacročný program v oblasti energetiky Inteligentná energia – Európa, ktorý 

podporuje vedu a výskum, ako aj rámcové programy a štrukturálne fondy Európskej 

Únie na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.19  

 

Komunitárne právo, ako právo Európskeho Spoločenstva je zvláštnym druhom práva 

s ohľadom na jeho nadštátny a supranacionálny charakter. Nakoľko Európske 

Spoločenstvo je medzinárodnou organizáciou, pôsobnosť jeho práva nezasahuje do 

všetkých oblastí na území členských štátov, ale je vymedzená jednotlivými 

ustanoveniami zmlúv, ktorými bolo Európske Spoločenstvo založené. Pôsobnosť 

v oblasti práva životného prostredia je definovaná v čl. 174 SES v kapitole XIX. 

„Životné prostredie“ stanovením nasledovných cieľov: zachovanie, ochrana 

a zlepšovanie kvality životného prostredia, ochrana ľudského zdravia, šetrné 

a racionálne využívanie prírodných zdrojov, ako aj podpora medzinárodných opatrení 

týkajúcich sa regionálnych a celosvetových problémov životného prostredia. Čo 

                                                            
19 Iliaš I.: Obnoviteľné zdroje energie v EÚ a na Slovensku, Enviromagazín 4/2005, Stredoslovenské 
vydavateľstvo Banská Bystrica, str. 8. 
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presne znamená pojem prírodné zdroje, nie je zo zmluvy jasné. Z pohľadu 

medzinárodného práva je definícia prírodných zdrojov obsiahnutá v druhom princípe 

Stockholmskej deklarácie, ktorá ako prírodné zdroje uvádza vzduch, vodu, krajinu, 

flóru a faunu a predovšetkým reprezentatívne vzorky prírodných ekosystémov. Pod 

pojmom „management prírodných zdrojov“ teda rozumieme zachovanie prírody, 

ochranu pôdy, nakladanie s odpadmi (podpora recyklácie), politiku územného 

plánovania v sídlach, na pobrežiach a v horách, predchádzanie haváriám, správu vôd, 

poľnohospodársku politiku priateľskú k životnému prostrediu a šetrenie energií.20     

 

Väčšina ustanovení komunitárneho práva, ktoré sa týkajú životného prostredia a 

energetiky, sú obsiahnuté v sekundárnych prameňoch práva – v nariadeniach, 

smerniciach, rozhodnutiach alebo odporúčaniach. Smernice sú najrozšírenejším 

nástrojom harmonizácie národných právnych predpisov z oblasti práva životného 

prostredia. V prípade harmonizácie týchto predpisov umožňuje SES niektoré zvláštne 

pravidlá, ktoré sa týkajú vzťahu komunitárneho a vnútroštátneho práva jednotlivých 

členských štátov. Na základe čl. 176 SES členské štáty môžu prijať, alebo zachovať 

v platnosti vlastné právne predpisy, ktoré stanovujú prísnejšie ochranné opatrenia 

v oblasti životného prostredia, ako stanoví komunitárne právo. Ustanovenie čl. 95 ods. 

4 SES taktiež pripúšťa, aby členský štát prijal vnútroštátny právny predpis, ktorý sa 

opiera o nové vedecké poznatky k ochrane životného prostredia, z dôvodu zvláštneho 

problému, ktorý sa objavuje v tomto štáte, aj napriek tomu, že daná problematika je 

upravená harmonizačným predpisom odlišne.21 

 

 

2.1 Zvláštna právna úprava 

 

Prvým dokumentom upravujúcim obnoviteľné zdroje energie na európskej úrovni je 

Biela kniha o obnoviteľných zdrojoch energie vydaná v úradnom vestníku 

Európskeho Spoločenstva dňa 24. júna 1998 pod č. C 198/01, ktorá sa stala 

podkladom na vypracovanie prvej Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 
                                                            
20 Jans, J.H.: European enviromental law, Kluwer Law International, 1997, str. 16. 
21 Kružíková, E., Adamová E.,Komárek, J.: Právo životního prostŘedí Evropských společenství, Linde Praha 
a.s. 2003, Str. 17‐23. 
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2001/77/ES o podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na 

vnútornom trhu s elektrinou. S ohľadom na medzinárodné záväzky Európskeho 

Spoločenstva súvisiace so znižovaním emisií skleníkových plynov a na splnenie 

záväzkov vyplývajúcich z Kjótského protokolu22 k Rámcovej dohode OSN o zmenách 

klímy smernica stanovila globály indikatívny cieľ spoločenstva, a to dosiahnuť 12% 

podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej domácej spotrebe 

elektriny do roku 2010.  Smernica taktiež stanovila záväzné ciele  pre jednotlivé 

členské štáty23, pričom zohľadnila rozdielne okolnosti vyplývajúce z ich prírodných 

a ekonomických podmienok, avšak nezaviedla jednotný systém podpory 

obnoviteľných zdrojov energie. V súvislosti s otváraním vnútorného trhu s elektrinou 

v rámci Európskej Únie, majú spotrebitelia právo zvoliť si dodávateľa elektrickej 

energie, pričom môžu požadovať aj dodávku elektriny vyrábanú z obnoviteľných 

zdrojov energie. Nástrojom transparentného trhu s elektrinou je záruka pôvodu 

elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja, ktorá bola zavedená smernicou. Záruky 

o pôvode vydáva operátor trhu s elektrinou, ktorý spracováva bilanciu elektriny 

a organizuje trh s regulačnou elektrinou.24  

 

Nakoľko potenciál obnoviteľných zdrojov energie nie je len vo výrobe elektriny, ale 

aj tepla a paliva, prijali Európsky parlament a Rada Smernicu č. 2003/30/ES 

o podpore užívania biopalív alebo iných obnoviteľných pohonných hmôt v doprave. 

Účelom smernice bolo nahradenie nafty a benzínu pre dopravné účely v každom 

členskom štáte so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov ako dodržiavanie záväzkov 

týkajúcich sa zmeny klímy, zaistenie bezpečnosti zásobovania šetrného k životnému 

prostrediu a podpora obnoviteľných zdrojov energie. Členské štáty mali zaistiť, aby 

na ich trh bolo uvádzané aspoň minimálne percento biopalív a iných obnoviteľných 

pohonných hmôt, a za týmto účelom stanovila vnútroštátne orientačné ciele. 

Referenčná hodnota pre tieto ciele bola stanovená vo výške 5,75 % podielu biopalív 

                                                            
22 Záväzným cieľom, ktorý je stanovený Kjótskym protokolom pre Európsku Úniu v oblasti energetickej 
účinnosti je zníženie spotreby primárnej energie o 20% do roku 2020 v porovnaní s hodnotami z roku 
1999. 
23 Indikatívny cieľ podielu elektriny z OZE vo výške 8% do roku 2010 bol pre ČR stanovený v Zmluve 
o pristúpení k EU. 
24 V ČR záruky o pôvode vydáva operátor trhu s elektrinou, ktorý spracováva bilanciu elektriny a 
organizuje trh s regulačnou elektrinou na základe ust. §4, ods. 13 Zákon č. 180/2005 Zb. 
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a iných obnoviteľných pohonných hmôt na celkovom množstve benzínu a nafty pre 

dopravné účely predávané na jednotlivých trhoch do 31.decembra 2010. 

 

Podľa správy Európskej komisie „Obnoviteľné energie“ z roku 200925 je zrejmé, že 

ciele stanovené vyššie uvedenými smernicami sa do konca roka 2010 nepodarí 

dosiahnuť.  Dôvodom tohto stavu je predovšetkým nedostatočný právny základ 

jednotnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a chýbajúce právne záruky v oblasti 

investícií.26 Tieto nedostatky by mala odstrániť Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady č. 2009/28/ES o podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a o 

zmene a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES, pričom členské štáty 

sú povinné transponovať smernicu najneskôr do 5.12.2010. Smernica stanoví 

podrobnejší spoločný rámec na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a 

s ohľadom na technický vývoj, ktorý prináša nižšie investičné náklady a teda rýchlejší 

rozvoj tejto oblasti, určuje nový indikatívny cieľ spoločenstva minimálnej 20% 

spotreby energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej domácej spotrebe 

energie do roku 202027. Za týmto účelom smernica taktiež stanoví záväzné národné 

ciele podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej domácej spotrebe 

energie pre každý členský štát, pričom prostriedky dosiahnutia tohto cieľu, ako aj 

nástroje podpory stanoví každý členský štát stanoví samostatne. V dôsledku zásahu 

vyššej moci môže komisia indikatívne ciele jednotlivých členských štátov upraviť na 

základe rozhodnutia.  

Každý členský štát je povinný dosiahnuť 10% podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov vo všetkých druhoch dopravy na konečnej spotrebe energie v doprave v roku 

2020. Do 30.júna 2010 sú členské štáty povinné oznámiť Komisii národný akčný plán 

pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý stanoví národný cieľ podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov v doprave, pri výrobe energie, vyhrievaní a chladení v roku 

2020, pričom zohľadní vplyvy iných opatrení súvisiacich s energetickou účinnosťou 

a vhodné opatrenia potrebné k dosiahnutiu celkových národných cieľov. Stanovené sú 

                                                            
25 Renewable Energy Snapshot 2009, citované dňa 01‐10‐10, dostupné na: 
http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/ . 
26 Hager B., Tóthová A.: Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, EPOS, 2010, str. 18. 
27 Pre Českú republiku je stanovený cieľ 13% podielu do roku 2020. 
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taktiež kritéria udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, pričom v rámci ich 

využívania je určený cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 50 % do roku 2017. 

Smernica zavádza pravidlá pre výpočet podielu energie z obnoviteľných 

zdrojov za účelom plnenia indikatívnych cieľov, pričom pripúšťa štatistické prevody 

určitého množstva energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov medzi členskými 

štátmi. Prevedené množstvo sa odčíta od množstva energie vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov prevádzajúceho štátu a pripočíta sa k množstvu takto vyrobenej energie 

prijímajúceho štátu.  

Za účelom dosiahnutia cieľov smernice (účelné využívanie energie 

z obnoviteľných zdrojov a spravodlivé rozdelenie nákladov) môžu členské štáty 

obchodovať s prebytkom alebo deficitom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, 

ako aj obchodovať so zárukami pôvodu28 takto vyrobenej energie bez ohľadu na 

reálny obchod s vyrobenou elektrinou. V prípade obchodovania s energiou vyrobenou 

z obnoviteľných zdrojov na vládnej úrovni, je nutné, aby štáty boli „vlastníkmi“ 

obchodovateľnej hodnoty takto vyrobenej energie. Členské štáty sú povinné zaistiť, 

aby tá istá jednotka energie z obnoviteľných zdrojov bola zohľadnená len jeden krát. 

Z týchto dôvodov smernica požaduje, aby záruka pôvodu bola vymazaná v štáte, kde 

bola výrobcovi na základe tejto záruky pôvodu udelená podpora vo forme výkupných 

cien, doplatku, daňovej úľavy alebo štátnych dotácii.  

Členské štáty majú možnosť dosiahnuť indikatívne ciele stanovené smernicou 

nielen zvýšením produkcie energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na vlastnom 

území, ale aj v rámci spoločných projektov členských štátov ako aj spoločných 

projektov členských štátov  a tretích krajín v prípade, že energie produkovaná 

z obnoviteľných zdrojov na území iného členského štátu alebo na území tretej krajiny, 

bude spotrebovaná na vlastnom území tohto členského štátu. Členské štáty nesmú 

predávať energiu z obnoviteľných zdrojov alebo záruky pôvodu v prípade, že vo 

výhľade dvoch rokov by bolo zrejmé, že samy nie sú schopné dodržať podiel takto 

vyrobenej energie stanovený indikatívnym cieľom.29  

                                                            
28 Záruky pôvodu elektriny a energie pre vyhrievanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie 
poskytujú konečnému spotrebiteľovi doklad, že dané množstvo energie bolo vyrobené z obnoviteľných 
zdrojov a zároveň oprávňujú výrobcu takto vyrobenej energie žiadať podporu stanovenú vnútroštátnymi 
predpismi. 
29 Johnston A., Neuhoff K., Foquet D., Ragwitz M., Resch G.: The proposed new EU rewenables directive, 
European Energy and Enviromental Law Review, Kluwer Law International, jún 2008, str. 126 až 145 
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 Z dôvodu Komisiou zistených nedostatkov v právnej úprave podpory 

obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa týkajú 

najmä zdĺhavých postupov správnych orgánov a iných administratívnych prekážok, 

stanoví smernica základné zásady v oblasti správnych postupov a predpisov. Členské 

štáty sú povinné zaistiť, aby vnútroštátne predpisy upravujúce postupy schvaľovania, 

vydávania osvedčení a povolení, ktoré sa týkajú výroby energie, tepla alebo chladenia 

z obnoviteľných zdrojov, biomasy, biopaliva a súvisiacich prenosových 

a distribučných sústav boli primerané, nevyhnuté, transparentné a objektívne a 

aby správne orgány postupovali rýchlo a hospodárne. Vnútroštátne predpisy musia 

jasne vymedziť právomoci správnych orgánov a stanoviť lehoty pre schvaľovanie 

projektov a žiadostí o stavebné povolenie. Štáty sú taktiež povinné poskytovať 

podrobné informácie o schválení, osvedčení a povolení pre zariadenia na výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj pomoc žiadateľom. Do konca roku 2014 

členské štáty stanovia povinnosť využívania minimálneho množstva energie 

z obnoviteľných zdrojov v nových budovách, poprípade rekonštrukciu doterajších 

budov. 

Smernica upravuje prístup k distribučným sústavám a pravidlá pre ich 

prevádzku. Vnútroštátne predpisy musia zaistiť s ohľadom na zachovanie bezpečnosti 

a spoľahlivosti elektrickej siete, aby prevádzkovatelia prenosových a distribučných 

sústav zaručili prednostný prístup, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov energie, a to na základe transparentných 

a nediskriminačných kritérií. Členské štáty môžu vyžadovať od prevádzkovateľov 

prenosových a distribučných sústav, aby hradili celkom alebo čiastočne náklady na 

technické úpravy, ako je pripojenie k distribučnej sústave, posilnenie distribučnej 

sústavy a zlepšenie prevádzky sústavy. Sadzby za prenos a distribúciu elektriny 

nesmú diskriminovať elektrinu a plyn z obnoviteľných zdrojov energie. 30 

 

V rámci liberalizácie energetiky Európskej Únie bol v decembri roku 2009 prijatý tzv. 

3. energeticko-klimatický balíček legislatívnych opatrení, ktorého cieľom je 

predovšetkým zníženie emisií oxidu uhličitého ako aj závislosti Európskej Únie na 

dovoze fosílnych palív a zvýšenie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

                                                            
30 Smernica európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. 
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na úroveň 20 % do roku 2020. Za účelom zabezpečenia transparentnosti 

energetických trhov sú členské štáty povinné dosiahnuť vlastnícke oddelenie 

výrobných a prenosových činností plynárenských a elektroenergetických spoločností. 

Z tohto dôvodu Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 2003/54/ES 

prináša tri rôzne spôsoby opatrení, ktoré smerujú k dosiahnutiu tohto cieľa.  

Prvý variant spočíva vo vlastníckom oddelení výroby energie od prenosovej 

sústavy, druhá možnosť predpokladá vznik nezávislého systémového operátora, 

ktorým bude vlastnícky oddelená spoločnosť zabezpečujúca prenos energie. Tretí 

spôsob spočíva v právnom oddelení prenosovej sústavy a produkcie energie zriadením 

nezávislého operátora prenosovej sústavy. Hlavným cieľom smernice je vytvorenie 

jednotného európskeho trhu s elektrinou, zabezpečenie spoľahlivých 

dodávok, transparentného prostredia v elektroenergetike a  ochrany jednotlivých 

účastníkov energetických trhov. Smernica stanoví taktiež opatrenia na ochranu 

spotrebiteľa s cieľom zlepšiť a integrovať jednotlivé trhy s elektrinou v Európskej 

Únii. 

V zmysle obecných pravidiel organizácie odvetvia sú členské štáty povinné 

zaistiť, aby mali všetci spotrebitelia právo na dodávky elektriny, bez ohľadu na to, 

v ktorom členskom štáte je dodávateľ registrovaný. Podľa ustanovení upravujúcich 

prenosové a distribučné sústavy, prevádzkovateľ nesmie odmietnuť pripojenie novej 

elektrárne31 na základe možných budúcich obmedzení týkajúcich sa kapacity siete, ani 

z dôvodu dodatočných nákladov súvisiacich s rozšírením siete alebo miesta 

pripojenia. Smernica taktiež stanoví pravidlá pre udeľovanie povolení, informačnú 

povinnosť subjektov na trhu s elektrinou ako aj požiadavky súvisiace s hospodárskou 

súťažou a výberovým konaním v oblasti elektroenergetiky.  

Súčasťou energetického balíčka je aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

č. 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorných trh so zemným plynom a o 

zrušení smernice 2003/55/ES. Členské štáty sú povinné zosúladiť vnútroštátne právne 

poriadky s cieľmi týchto smerníc do 3. marca 2011. Priamo aplikovateľné legislatívne 

opatrenie tohto balíčka sú nariadenia, ktoré upravujú podmienky prístupu do siete pre 

                                                            
31 Vzhľadom na absenciu definície elektrárne sa uvedené ustanovenie pravdepodobne týka aj práva na 
pripojenie energetického zariadenia vyrábajúceho elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. 
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cezhraničný obchod s elektrinou a k plynárenským prepravným sústavám, ako aj 

zriadenie Agentúry pre spoluprácu energetických regulačných orgánov.32 

 

 

2.2 Súvisiaca právna úprava  

 

Sekundárne právo Európskej Únie obsahuje množstvo ďalších predpisov, ktoré sa 

problematiky využívania obnoviteľných zdrojov energie týkajú len nepriamo, no 

spolu s vyššie uvedenými smernicami tvoria ucelený legislatívny rámec v oblasti 

znižovania dopadov energetiky na životné prostredie.  

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/8/ES o podpore 

kombinovanej výroby tepla a elektriny založenej na dopyte po užitočnom teple na 

vnútornom trhu s energiou je možné aplikovať taktiež na prípady kombinovanej 

výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov, nakoľko cieľom smernice je zvýšiť 

energetickú účinnosť a zlepšiť bezpečnosť zásobovania energiou s ohľadom na úspory 

primárnej energie na vnútornom trhu. 

Okrem využívania obnoviteľných zdrojov energie je ďalším nástrojom na 

dosiahnutie cieľov Európskej Únie v oblasti zlepšenia stavu životného prostredia a 

energetickej bezpečnosti šetrenie energiou. Energetickú úspornosť upravuje 

predovšetkým Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/32/ES o energetickej 

účinnosti u konečného užívateľa a o energetických službách a Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetickej náročnosti budov, ktorých cieľom je 

zvýšenie energetickej úspornosti u konečného spotrebiteľa, podpora výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov, ako aj usmernenie celkového dopytu po energií. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 93/76/EHS o obmedzovaní emisií 

oxidu uhličitého zlepšením energetickej účinnosti ukladá členským štátom povinnosť 

uplatňovať programy smerujúce k zlepšeniu energetickej účinnosti prostredníctvom 

                                                            
32 Dôvodová správa k novele Energetického zákona, citované dňa 4‐10‐2010, dostupné na: 
http://www.komora.cz/pomahame‐vasemu‐podnikani/pripominkovani‐legislativy‐2/nove‐materialy‐k‐
pripominkam‐1/nove‐materialy‐k‐pripominkam/153‐10‐novela‐zakona‐o‐podminkach‐podnikani‐v‐
energetickych‐odvetvich‐t‐14‐7‐2010.aspx . 
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programov v oblasti energetických osvedčení stavieb, tepelnej izolácie stavieb, teda 

programov, ktoré znížia energetickú spotrebu.33 

Na projekty výstavby niektorých zariadení na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov sa vzťahuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/42/ES 

o posudzovaní vplyvov niektorých zámerov a programov na životné prostredie, ktorej 

účelom je zistiť, analyzovať a komplexne vyhodnotiť všetky predpokladané vplyvy 

pripravovaných zámerov na životné prostredie a verejné zdravie. Cieľom tohto 

procesu je zmierniť nepriaznivé vplyvy realizácie nových projektov alebo zmeny 

doterajších koncepcií na životné prostredie. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES o prístupe verejnosti k 

informáciám o životnom prostredí stanoví dva základné ciele, a to „zaručiť právo 

prístupu k informáciám o životnom prostredí, ktoré majú verejné orgány alebo ktoré 

sú pre ne uchovávané a ustanoviť základné podmienky a praktické postupy na jeho 

výkon, ako aj zabezpečiť, aby sa informácie o životnom prostredí postupne 

sprístupňovali verejnosti a šírili a aby sa dosiahla čo najširšia systematická 

dostupnosť a šírenie informácií o životnom prostredí.“ 

V oblasti právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie sa realizuje právo na 

informácie o životnom prostredí predovšetkým v povinnosti členských štátov 

poskytovať záruky pôvodu, ktoré informujú spotrebiteľa o podiele alebo množstva 

energie z obnoviteľných zdrojov na skladbe dodanej energie.  

 

 

2.3 Zhrnutie 

 

Cieľom energetickej politiky Európskej Únie je predovšetkým zaistiť energetickú 

bezpečnosť spoločenstva, teda znížiť závislosť spoločenstva na dovoze energii 

a zvýšiť vlastnú výrobu energie. Obnoviteľné zdroje energie, sú vzhľadom na svoju 

dostupnosť ideálnym zdrojom energie, ktorý nie je obmedzený dostupnosťou 

fosílnych zdrojov. Využívanie alternatívnej energie je podporované taktiež európskou 

politikou na ochranu životného prostredia. Na základe týchto skutočností je právna 

                                                            
33 Kružíková, E., Adamová E.,Komárek, J.: Právo životního prostředí Evropských společenství, Linde Praha 
a.s., 2003. 
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úprava podpory obnoviteľných zdrojov energie v komunitárnom práve pomerne 

rozsiahla a detailne spracovaná. Podpora alternatívnej energie nachádza vyjadrenie 

predovšetkým v sekundárnych predpisoch komunitárneho práva, najčastejšie 

v smerniciach. Vzhľadom na odlišné geografické podmienky jednotlivých členských 

štátov je vhodné, aby oblasť obnoviteľných zdrojov bola upravená vnútroštátnymi 

právnymi predpismi s cieľom dosiahnuť jednotlivé ciele spoločenstva.  

 

Legislatívne opatrenia Európskej únie v oblasti energetiky realizujú ciele stanovené 

Dohovorom k Energetickej charte, ako aj prijaté medzinárodné záväzky na ochranu 

životného prostredia. Jedná sa predovšetkým o zabezpečenie voľného obchodu 

s energetickými materiálmi, produktmi a zariadeniami, slobody tranzitu energií, 

znižovanie vplyvu energetického priemyslu na životné prostredie, ako aj ochrana 

a podpora zahraničných investícií do energetiky. Nedávno prijaté opatrenia vo forme 

tretieho energetického balíčka rozširujú a prehlbujú zásady, ktoré boli doposiaľ 

implementované jednotlivými členskými štátmi v oblasti energetiky. Až budúcnosť 

však ukáže nakoľko sú členské štáty schopné dosiahnuť spoločné ciele v oblasti 

zvýšenia podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a zníženia emisií 

skleníkových plynov do ovzdušia. 
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3 Právna úprava obnoviteľných zdrojov energie  

v Českej republike 

 
Problematika obnoviteľných zdrojov energie je v českom právnom poriadku upravená 

v rozličných zákonoch ale i podzákonných právnych predpisoch najmä v oblasti 

správneho práva, práva životného prostredia, práva v oblasti energetiky ako aj 

finančného práva. Základným východiskom všetkých právnych predpisov je Ústava 

Českej republiky, ratifikované medzinárodné zmluvy ako aj normy komunitárneho 

práva. 

Preambula Ústavy Českej republiky obsahuje vyhlásenie podľa ktorého „...sú 

občania odhodlaní spoločne strážiť a rozvíjať zdedené prírodné bohatstvo...“. Podľa 

článku 7 Ústavy „Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochranu 

prírodného bohatstva.“. Článok 35 Listiny základných práv a slobôd stanoví: „Každý 

má právo na priaznivé životné prostredie. Každý má právo na včasné a úplné 

informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov. Pri výkonu svojich práv 

nikdo nesmie ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, druhové 

bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky nad mieru stanovenú zákonom.“. S ohľadom 

na článok 10 Ústavy sú súčasťou právneho poriadku vyhlásené medzinárodné zmluvy, 

ratifikované Parlamentom, ku ktorým sa Česká republika zaviazala. Zákony 

a podzákonné predpisy musia byť v súlade s takýmito medzinárodnými zmluvami 

a v prípade ich nesúladu sa uplatní medzinárodná zmluva. „Medzinárodnou zmluvou 

môžu byť niektoré právomoci orgánov českej republiky prenesené ne medzinárodnú 

organizáciu alebo inštitúciu.“. Súčasťou českého právneho poriadku sú teda aj všetky 

medzinárodné zmluvy uvedené v kapitole 1.3. 

Záväzky Českej republiky z medzinárodných zmlúv, ako aj z noriem 

komunitárneho práva sú zohľadnené v  Aktualizovanej štátnej energetickej koncepcii 

z októbra roku 2009. Štátna energetická koncepcia je spracovaná na základe Zákona 

o hospodárení s energiou Ministerstvom priemyslu a obchodu, pričom k jej 

aktualizácii dochádza každých päť rokov. Tento strategický dokument sa stal 

podkladom prijatia väčšiny zákonov v oblasti energetiky, nakoľko vychádza z analýz 

vývoja súčasného stavu energetického hospodárstva v Českej republike, konkretizuje 

štátne priority a určuje ciele, ktoré chce Česká republika dosiahnuť v dlhodobom 
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výhľade do roku 2030, ako aj strategické vízie do roku 2050. Využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie je jedným s hlavných nástrojov energetickej politiky 

ČR, ktorá v rámci zaistenia udržateľného rozvoja stanovuje nasledovné ciele; 

maximalizácia energetickej efektívnosti, zaistenie vhodného pomeru spotreby 

prvotných energetických zdrojov (podporou obnoviteľných zdrojov energie), 

maximálna šetrnosť k životnému prostrediu (najmä minimalizáciou skleníkových 

plynov a emisií) a dokončenie transformácie a liberalizácie energetického 

hospodárstva.34 Uvedené ciele, ako aj požiadavky Štátnej politiky životného 

prostredia rozpracováva a k ich naplneniu konkretizuje súbor realizačných nástrojov 

Národný program hospodárneho nakladania s energiou a využívanie jej obnoviteľných 

a druhotných zdrojov. Program  je strednodobým, štvorročným programovým 

dokumentom, ktorý spracováva Ministerstvo priemyslu a obchodu v spolupráci 

s Ministerstvom životného prostredia podľa Zákona o hospodárení s energiou.35    

 

 

3.1 Historický vývoj právnej úpravy 

 

Legislatívna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie Českej 

republike sa začala až v roku 2002, a to prijatím Energetického zákona. 

Predchádzajúca právna úprava bola nedostatočná, pretože problematike využívania 

obnoviteľných zdrojov sa jednotlivé zákony venovali len okrajovo. Zákon č. 222/1994 

Sb., o podmienkach podnikania a o výkonu štátnej správy v energetických odvetviach 

a o Štátnej energetickej inšpekcii stanovil, že dodávateľ je povinný vykupovať 

elektrinu z obnoviteľných a druhotných zdrojov energie, pokiaľ je to technicky 

možné. Cena za túto elektrinu bola stanovená na základe zákonného zmocnenia36 

Ministerstvom financií, pričom cenová regulácia zohľadňovala len ekonomicky 

oprávnené náklady za zriadenie, spracovanie a obeh, primeraný zisk a daň. Okrem 

                                                            
34 Aktualizovaná státní energetická koncepce, citované dňa 08‐10‐10,dostupná na: 
http://www.mpo.cz/dokument65293.html .  
35 Národní program hospodárného nakladání s energii a využívání jejích obnovitelných a druhotních 
zdrojů, citované dňa 08‐10‐2010, dostupné na:  http://www.mpo.cz/dokument38954.html . 
36 Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
Státníj energetické inspekci, § 18 odst. 4 v spojení so zákonom č.526/1990 Sb., o cenách v znení zákona 
č. 135/1994 Sb.. 
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toho, že cenová regulácia bola z dnešného pohľadu nedostatočná a značne nevýhodná, 

dokonca ani tieto minimálne legislatívne záruky neboli rešpektované. Z tohto dôvodu 

bola v januári roku 1999 pod dohľadom Ministerstva priemyslu a obchodu 

a Ministerstva životného prostredia uzatvorená dobrovoľná dohoda medzi výrobcami 

elektriny z obnoviteľných zdrojov a prevádzkovateľmi energetických prenosových a 

distribučných sústav, ktorá stanovila minimálnu výšku výkupných cien elektriny. 

Cena vychádzala z modelu štandardných výkupných cien, avšak už bola upravená o 

straty.  

 Energetický zákon účinný od 1.1.2002 zaviedol pre výrobcov elektriny 

z obnoviteľných zdrojov právo na prednostné pripojenie, prenos a distribúciu 

elektriny a taktiež povinnosť prevádzkovateľov distribučných sústav vykupovať 

elektrinu z obnoviteľných zdrojov za cenu stanovenú Energetickým regulačným 

úradom. Táto cena však bola určovaná len na obdobie jedného roka a napriek tomu, že 

úrad stanovoval každoročne výkupnú cenu „zelenej energie“ vyššiu než bola tržná 

cena elektriny vyrobenej z konvenčných zdrojov, pre toto zvýhodnenie neexistoval 

legislatívny základ. Z dôvodu týchto nedostatkov právnej úpravy investori nemali 

garantovanú návratnosť počiatočnej investície, a preto sa podnikanie v oblasti 

využívania obnoviteľných zdrojov v Českej republike nerozvíjalo tak rýchlo, ako 

napríklad v niektorých západných krajinách Európskej únie. Skutočný rozvoj toto 

odvetvia energetiky sa datuje až od roku 2005, a to od účinnosti Zákona o podpore 

OZE.  

 

 

3.2 Platná právna úprava 

 
Súčasná právna úprava podpory obnoviteľných zdrojov energie vychádza z historicky 

prvej Stratégie trvalo udržateľného rozvoja Českej republiky z novembra roku 2004. 

„Stratégia je zamýšľaná ako dlhodobý rámec aj pre politické rozhodovanie v kontextu 

medzinárodných záväzkov, ktoré ČR prijala či plánuje prijať v súvislosti so svojím 

členstvom v Organizácii spojených národov (OSN), Organizácii pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD) a v Európskej únii, ale s rešpektovaním špecifických 

podmienok a potrieb Českej republiky.“ Aktuálne platným dokumentom pre oblasť 
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trvalo udržateľného rozvoja je Strategický rámec udržateľného rozvoja Českej 

republiky, ktorý bol schválený vládou v januári 2010.37  

 Základným legislatívnym nástrojom podpory obnoviteľných zdrojov v Českej 

republike je Zákon o podpore OZE, ktorý transponuje Smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2001/77/ES o podpore výroby elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrinou. Ustanovenia tohto zákona sa 

vzťahujú len na podporu výroby elektriny, napriek tomu, že pôvodný návrh zákona 

obsahoval aj ustanovenia ohľadom podpory výroby tepelnej energie z obnoviteľných 

zdrojov. Vzhľadom na individuálnu povahu každého zdroja tepelnej energie je však 

nutné vytvoriť systém  podpory pre výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov, ktorý je 

zložitejší ako v oblasti výroby elektriny.38   

Vykonávacím predpisom k Zákonu o podpore OZE je Vyhláška Energetického 

regulačného úradu, s ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore 

využívania obnoviteľných zdrojov. Táto vyhláška stanoví termíny a podrobnosti 

výberu spôsobu podpory elektriny vyrobené z obnoviteľných zdrojov a taktiež 

technické a ekonomické parametre pri podpore takto vyrobenej elektriny.39 Vyhláška 

Energetického regulačného úradu o podmienkach pripojenia k elektrizačnej sústave 

stanoví náležitosti, ktoré sú povinní splniť žiadatelia pri pripojení zariadení 

vyrábajúcich elektrinu, distribučných sústav a odberných miest konečných 

spotrebiteľov k elektrizačnej sústave. Vyhláška taktiež určuje spôsob výpočtu podielu 

nákladov spojených s pripojením a so zaistením príkonu, ako aj podmienky dodávania 

elektriny.40  

 Výrobu elektrickej energie z biomasy upravuje Vyhláška Ministerstva 

životného prostredia o stanovení druhov, spôsobov využitia a parametrov biomasy pri 

podpore výroby elektriny z biomasy, ktorej cieľom je zabezpečiť ochranu životného 

prostredia pri výrobe elektrickej energie z biomasy. Na dosiahnutie tohto cieľa 

vyhláška definuje druhy biomasy a palív z nich vyrobených, ako aj spôsoby výroby 

elektriny, ktoré sú v súlade s ostatnými predpismi na ochranu životného prostredia. 

                                                            
37 Strategický rámec udržateľného rozvoja ČR, citované 8‐10‐2010, dostupné na: 
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje . 
38 Kloz, M., Motlík, J., Petržílek, P., Tužinský, M: „Využívání obnovitelných zdrojů energie“, Linde Praha 
2007, str. 492. 
39 Vyhláška č. 475/2005 Sb.. 
40 Vyhláška č. 51/2006 Sb.. 
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V prílohe 1 vyhlášky sú stanovené druhy biomasy, ktoré sú predmetom podpory, 

v prílohe 2 sú zaradené invazívne a expanzívne druhy vyšších rastlín, ktoré narušujú 

funkcie ekosystémov a môžu spôsobovať hospodárske škody. Predmetom podpory 

podľa zákona o podpore výroby elektriny z OZE môžu byť len tie druhy biomasy, 

ktoré spĺňajú parametra stanovené touto vyhláškou. Ustanovenie § 4 vyhlášky určuje 

parametre biomasy, podľa ktorých sa stanovuje odlišná podpora.41 Vyhláška 

energetického regulačného úradu stanoví spôsoby vykazovania množstva elektriny pri 

spoločnom spaľovaní biomasy a neobnoviteľného zdroja, pričom rozlišuje dva druhy 

spoločného spaľovania, a to spoluspaľovanie a paralelné spaľovanie, ktoré je 

zvýhodnené z dôvodu nižšieho ekologického dopadu na životné prostredie.42 

 Zákon o ochrane ovzdušia upravuje práva a povinnosti osôb a postupy štátnych 

orgánov pri ochrane vonkajšieho ovzdušia, podmienky pre znižovanie znečisťujúcich 

látok, ako aj práva a povinnosti osôb a postupy správnych úradov pri ochrane 

ozónovej vrstvy Zeme a pri ochrane klimatického systému Zeme pred nepriaznivými 

účinkami skleníkových plynov. V zmysle ustanovenia § 3 tohto zákona sú všetky 

osoby povinné, ak je to technicky možné a ekonomicky prijateľné využívať centrálne 

zdroje tepla, prípadne alternatívne zdroje v prípade nových stavieb alebo pri zmenách 

doterajších stavieb. 

 Zákon definuje biopalivo ako kvapalné alebo plynné pohonné hmoty vyrobené 

z biomasy a určené na pohon motorových vozidiel na pozemných komunikáciách. 

Biomasou je biologicky rozložiteľnú časť výrobkov, odpadov a zostatkov 

z prevádzkovania poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a príbuzných 

priemyselných odvetviach a taktiež biologicky rozložiteľnú časť priemyselného 

a komunálneho odpadu. V prípade definície iných palív z obnoviteľných zdrojov 

zákon odkazuje na smernicu o podpore elektriny z OZE. Definícia zmiešaného paliva 

súvisí predovšetkým so spôsobom kontroly podľa zákona o spotrebných daniach 

a určuje minimálne množstvo biomasy, ktoré musí obsahovať. Ustanovenie § 3a ods. 

3 ukladá osobe, ktorá uvádza motorové benzíny alebo naftu do voľného daňového 

obehu na území Českej republiky pre dopravné účely, povinnosť zaistiť, aby v 

týchto pohonných hmotách bolo obsiahnuté minimálne množstvo biopalív. Toto 

                                                            
41 Vyhláška č. 482/2005 Sb.. 
42 Vyhláška č. 502/2005 Sb.. 
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množstvo je stanovené vzhľadom na celkové množstvo pohonných hmôt dodaných 

povinnou osobou na trh v stanovenom období. To umožňuje povinnej osobe dodávať 

na trh pohonné hmoty bez obsahu biopalív v prípade dodania inej pohonnej hmoty 

obsahujúcej biopalivá, ktorá zaistí zákonom stanovené množstvo v kalendárnom roku. 

Nové ustanovenie zákona, ktoré upravuje miešanie biopalív do nafty a benzínu 

implementuje smernicou o podpore používania biopalív alebo obnoviteľných palív 

v doprave. 

Množstvo ustanovení významných z hľadiska obnoviteľných zdrojov energie 

obsahuje Energetický zákon, ktorý upravuje podnikanie v energetike, práva 

a povinnosti jednotlivých subjektov energetického trhu, súvisiace zmluvné typy ako aj 

podmienky pre výrobu, distribúciu a meranie elektriny. Tento zákon vykonáva 

Vyhláška o pravidlách trhu s elektrinou, zásadách tvorby cien za činnosti operátora 

trhu s elektrinou a o vykonaní niektorých ďalších ustanovení energetického zákona.43 

Cenovú reguláciu v energetických odvetviach upravuje Vyhláška o spôsobe regulácie 

cien v energetických odvetviach a postupoch pre reguláciu cien44, pričom konkrétnu 

výšku cien a spôsob ich výpočtu stanoví aktuálne cenové rozhodnutie Energetického 

regulačného úradu. Okrem stanovenia výšky podpory pre výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov a kombinovanú výrobu elektriny a tepla úrad rozhoduje 

o udelení, zmene alebo zrušení licencie, ktorá je základným predpokladom pre 

podnikanie v oblasti energetiky a taktiež rieši správne spory, ktoré náležia do jeho 

právomoci45. 

 

 

3.2.1 Podpora výroby elektriny z  OZE 

 
Na základe Zákona o podpore OZE je predmetom podpory len elektrina 

z obnoviteľných zdrojov energie vyrobená v zariadeniach umiestnených na území 

Českej republiky a v prípade elektriny vyrobenej veternými elektrárňami len pod 

podmienkou ich maximálneho inštalovaného výkonu do 20 MW na ploche 1 km2. 

                                                            
43 Vyhláška č. 541/2005 Sb.. 
44 Vyhláška č. 140/2009 Sb.. 
45 V oblasti obnoviteľných zdrojov energie ide napríklad o spory zamietnutie prístupu výrobcu elektriny z 
OZE do distribučnej sústavy. 
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Výroba elektriny z biomasy je podporovaná len pri použití takých druhov biomasy, 

ktorých energetické využitie je šetrné k životnému prostrediu.46 Výroba tepla ani 

kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) z obnoviteľných zdrojov predmetom 

podpory podľa tohto zákona nie je.  

Zákon zavádza dva alternatívne spôsoby podpory výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov, a to povinný výkup za stanovené ceny a zelené bonusy. 

Podľa ustanovenia § 4  tohto zákona výrobca má právo zvoliť si jeden zo spôsobov 

podpory, pričom zmenu tohto výberu môže uskutočniť najskôr rok potom, ako si 

záväzne vybral jednu z možností podpory. Ak výrobca prevádzkuje viac výrobných 

zariadení, môže si pre každé zariadenie zvoliť iný systém podpory. V prípade výroby 

elektriny vyrábanej spoločne z obnoviteľného a neobnoviteľného zdroja v jednom 

zariadení sa poskytuje podpora len formou zelených bonusov. Výber podpory vo 

forme zelených bonusov je daný zákonom implicitne. Ak výrobca neponúkne 

prevádzkovateľovi sústavy vyrobenú elektrinu k povinnému výkupu formou návrhu 

na uzavretie zmluvy o dodávke, automaticky získa podporu vo forme zelených 

bonusov.  

Pri podpore formou povinného výkupu výrobca ponúkne elektrinu 

prevádzkovateľovi distribučnej alebo prenosovej sústavy za pevne stanovenú výkupnú 

cenu47, pričom prevádzkovateľ sústavy je povinný vykúpiť celkové množstvo 

vyrobenej elektriny. Tento spôsob podpory je výhodný pre výrobcu, nakoľko je 

administratívne jednoduchší a výrobca má garantovaný výkup elektriny za stanovenú 

cenu. Prevádzkovateľovi sústavy však môže vzniknúť problém v prípade príliš 

veľkého objemu takto vykúpenej elektriny, nakoľko je oprávnený využiť ju len na 

krytie vlastnej potreby a strát, no nemôže ju ďalej predávať.  

V rámci systému zelených bonusov výrobca uzavrie s obchodníkom na trhu 

s elektrinou alebo s konečným spotrebiteľom zmluvu na dodávku elektriny upravenú 

v § 50 ods. 1 Energetického zákona, pričom predáva elektrinu za trhovú cenu. 

Podpora spočíva v tomto prípade v doplatku vo forme zeleného bonusu, ktorý výrobca 

                                                            
46 Vyhláška Ministerstva životného prostredia  č. 482/2005 Zb., o stanovení druhov, spôsobov využitia 
a parametrov biomasy pri podpore výroby elektriny z biomasy.  
47 Cenové rozhodnutie Energetického regulačného úradu č. 5/2009 zo dňa 23. 11.2009, ktorým sa menia 
cenové rozhodnutia Energetického regulačného úradu č. 4/2009, ktorým sa stanovuje podpora pre 
výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla a druhotných 
energetických zdrojov ‐ Energetický regulační vestník, čiastka 10, zo dňa 30. 11.2009 
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obdrží od prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa príslušnej 

regionálnej distribučnej sústavy, ku ktorej je jeho zariadenie pripojené priamo alebo 

prostredníctvom lokálnej distribučnej sústavy. Podľa ustanovenia § 4 ods. 15 Zákona 

o podpore OZE je podmienkou podpory formou zelených bonusov predchádzajúci 

predaj elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na trhu a evidencia tohto obchodu 

u operátora trhu s elektrinou. Výhodou tohto druhu podpory je vyšší výnos, ktorý 

výrobca získa pri súčte trhovej ceny a zeleného bonusu. Systém je však pre výrobcu 

náročnejší, pretože výrobca nemá zákonom zaručený odbyt elektriny za pevnú cenu 

a musí pre svoju elektrinu získať odberateľa. Nárok na úhradu zeleného bonusu sa 

vzťahuje aj na výrobcu, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov len pre 

vlastnú potrebu. Povinnosť hradiť zelený bonus vzniká prevádzkovateľovi regionálnej 

distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa výrobňa elektriny výrobcu 

nachádza. V prípade, že výrobca využije pre vlastnú spotrebu len časť vyrobenej 

elektriny a zvyšnú časť chce predať, nie je oprávnený pre túto nespotrebovanú 

elektrinu žiadať podporu vo forme povinného výkupu za stanovené ceny, pretože pre 

jedno zariadenie je možné zvoliť len jeden spôsob podpory. 

Výšku podpory stanovuje Energetický regulačný úrad vždy dopredu na jeden 

kalendárny rok samostatne pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov tak, aby boli 

vytvorené podmienky pre naplnenie indikatívneho cieľa podielu výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe elektriny. Úrad pri stanovení výšky 

podpory zohľadňuje druh obnoviteľného zdroja, celkový inštalovaný výkon zariadenia 

a v prípade biomasy jej ekonomické a technické parametre (výhrevnosť biomasy, 

kvantitatívne a kvalitatívne parametre). Pri ekonomickom zvýhodnení výroby 

elektriny z biomasy sa zohľadňuje druh spaľovacieho zariadenia (výlučné spaľovanie 

a spoluspaľovanie), ako aj druh biomasy (účelovo pestovaná biomasa a odpadná 

biomasa).48 Základnými vstupmi pre výpočet výkupných cien či zeleného bonusu sú 

technické a ekonomické parametre stanovené vyhláškou49. Do prvej skupiny patria 

náklady na inštalovanú jednotku výkonu, účinnosť využitia primárneho obsahu 

energie v obnoviteľnom zdroji a doba využitia zariadenia. Do druhej skupiny patrí 

                                                            
48 V prípade spoluspaľovania má väčšiu podporu elektrina z účelovo pestovaných energetických rastlín 
než z odpadnej biomasy, zatiaľ čo pri výlučnom spaľovaní odpadnej biomasy je podpora vyššia ako v 
prípade spoluspaľovania odpadnej biomasy. 
49 Vyhláška č.475/2005 Sb. 



31 
 

diskontná sadzba, index cien priemyselných výrobcov a medziročná eskalácia 

prevádzkových nákladov. Na základe týchto parametrov je podporovaná len taká 

výroba elektriny, ktorá efektívne využíva obnoviteľné zdroje energie a má pozitívne 

dopady na životné prostredie.   

 

Ceny za ktoré predávajú výrobcovia elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie patria 

medzi regulované ceny v zmysle Zákona o cenách. Konkrétnu výšku podpory 

stanovuje úrad v cenovom rozhodnutí, z ktorého vyplýva, že výkupná cena elektriny 

je stanovená ako minimálna cena a výška zeleného bonusu je stanovená ako pevná 

cena.50 Základným pravidlom pre stanovenie výšky výkupnej ceny v zmysle Zákona 

o podpore OZE je dosiahnutie minimálne pätnásťročnej doby návratnosti investícií pri 

splnení technických a ekonomických parametrov. Tieto parametre predstavujú 

priemerné veličiny, ktoré vychádzajú z prírodných podmienok na území Českej 

republiky, ako aj zo súčasnej technickej úrovne nových zariadení (na úrovni 

najlepších dostupných techník – BAT).51 Podľa § 6 ods. 1 písm. b) bod 2 tohto zákona 

majú výrobcovia garantovanú výkupnú cenu elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov po dobu 15 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky popr. jeho 

rekonštrukcie a to vo výške, ktorá bola úradom stanovená pre rok, kedy došlo 

k uvedeniu zariadenia do prevádzky. 

Nakoľko však energetický regulačný úrad považuje túto pätnásťročnú zaručenú 

dobu návratnosti ako prostú a nie diskontovanú, stráca parameter pätnásťročnej doby 

návratnosti význam.52 Výkupné ceny stanovené len na základe prostej návratnosti 

investícií by znemožnili rozvoj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Z tohto 

dôvodu vyhláška Energetického regulačného úradu, s ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o podpore využívania obnoviteľných zdrojov stanoví, že výkupné  
                                                            
50 Cenové rozhodnutie energetického regulačného úradu č. 5/2009 zo dňa 23.11.2009. 
51 Tie sú bližšie upravené vo vyhláške ERÚ č. 475/2005 Zb., s ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o podpore využívania obnoviteľných zdrojov.  
52 Kloz, M., Motlík, J., Petržílek, P., Tužinský, M: „Využívání obnovitelných zdrojů energie“, Linde Praha 
2007, str.102 až 104: „Prostá návratnosť (návratnosť len hodnoty investície bez úrokov a zisku) 
nezohľadňuje časovú hodnotu peňazí a zanedbáva peňažné toky po dobe návratnosti. V trhovej 
ekonomike je prostá návratnosť skôr hypotetickou návratnosťou. Diskontovaná doba návratnosti naopak 
zohľadňuje časovú hodnotu peňazí a primeraný zisk vyplývajúci z danej rizikovosti podnikania. 
Pätnásťročná doba návratnosti v Zákone o podpore OZE nie je presne definovaná, Energetický regulačný 
úrad používa argumentáciu, že prostá doba návratnosti je v ekonomickej teórii jednoznačne definovaná 
a že pokiaľ nie je v zákone výslovne uvedené, že sa jedná o inú než prostú návratnosť, tak návratnosť 
musí byť chápaná ako prostá.“ 



32 
 

ceny  a  zelené  bonusy  platia po celú predpokladanú dobu  životnosti  zariadenia na 

výrobu elektriny.  

Vyhláška o spôsobe regulácie cien v energetických odvetviach a postupoch pre 

reguláciu garantuje vyplácanie zvýšenej výkupnej ceny za elektrinu z obnoviteľných 

zdrojov počas celej doby životnosti zariadenia. To znamená, že výkupné ceny sa 

medziročne zvyšujú o infláciu minimálne o 2 % a maximálne o 4 %, s výnimkou 

výrobní spaľujúcich biomasu a bioplyn. Ďalším pravidlom, ktorým sa úrad riadi pri 

stanovení výšky výkupných cien, je maximálny limit pre medziročný pokles výšky 

výkupných cien stanovený na 5 % v zmysle § 6 ods. 4 Zákona o podpore OZE. 

Projektová príprava a zabezpečenie financovania výstavby energetického zariadenia 

na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov môže trvať niekoľko rokov. V praxi to 

znamená, že investor a taktiež inštitúcia, ktorá poskytuje úver na financovanie jeho 

projektu, môžu počítať s medziročným znížením výkupnej ceny maximálne o 5 %.53  

Novelou Zákona o podpore OZE účinnej od 20. mája 2010 bol však § 6 ods. 4 

zmenený nasledovne „ Výkupné ceny stanovené úradom pre nasledujúci kalendárny 

rok nesmie byt nižšie než 95 % hodnoty výkupných cien platných v roku, v ktorom sa 

o novom stanovení rozhoduje. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije pre stanovenie 

výkupných cien pre nasledujúci kalendárny rok pre tie druhy obnoviteľných zdrojov, 

v prípade ktorých je v roku, v ktorom sa o novom stanovení výkupných cien rozhoduje, 

dosiahnutá návratnosť investícií kratšia než 11 rokov; úrad pri stanovení výkupných 

cien postupuje podľa odsekov 1 a 3.“  Podľa tohto odseku úrad postupuje prvý krát pri 

stanovení výkupných cien pre zdroje uvádzané do prevádzky v roku 2011.54  

Dôvodom tejto novely je prudký nárast inštalovaného výkonu fotovoltaických 

elektrární na území Českej republiky, ktorý sa v priebehu rokov 2007 a 2008 zvýšil z  

pôvodných 3,4 MW na 54,29 MW a v roku 2009 o ďalších 250 MW55. Záujem 

                                                            
53 Kloz, M., Motlík, J., Petržílek, P., Tužinský, M: „Využívání obnovitelných zdrojů energie“, Linde Praha 
2007,  str. 119. 
54 Na rozdiel od vládneho návrhu novely Zákona o podpore OZE, ktorý bol prijatý vo forme Zákona č. 
137/2010 Sb., poslanecký návrh – uznesenie Hospodárskeho výboru navrhoval zvýšiť medziročnú úpravu 
výkupných cien z 5 % na 25 %.  Pokiaľ by došlo k tejto úprave, malo by to zásadný vplyv na posudzovanie 
investícií pre všetky druhy OZE zo strany poskytovateľov úverov. Banky by z tohto dôvodu považovali 
projekty na výstavbu týchto zariadení za rizikové, čo by mohlo byť likvidačné pre mnoho projektov. 
Týmto opatrením by došlo k celkovému útlmu rozvoja OZE.  Poslanecký návrh bol menej flexibilný, 
pretože určením percentuálnej hranice, ktorá nemusí vždy korešpondovať s aktuálnou reálnou úrovňou 
investičných nákladov, ostane zvýhodnená jedna technológia voči ostatným.  
55 Viz príloha č.4. 
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investorov o fotovoltaiku je spôsobený predovšetkým výrazným poklesom 

investičných nákladov týchto zdrojov, ktorý zaručuje oveľa kratšiu návratnosť 

investícií než predpokladal zákonodarca. Vďaka tomu došlo k významnému 

zvýhodneniu nových fotovoltaických elektrární oproti ostatným druhom 

obnoviteľných zdrojov. Ekonomický dopad tejto situácie pocítili koneční spotrebitelia 

vo forme zvýšenia celkových cien elektriny, ktoré zahŕňajú náklady na podporu 

nových fotovoltaických elektrární a to z dôvodu, že fond na podporu obnoviteľných 

zdrojov energie sa vyčerpal. Prudký rozvoj fotovoltaických elektráreň má nepriaznivý 

vplyv na prenosové a distribučné sústavy, nakoľko táto výroba elektriny je značne 

nepredvídateľná a spôsobuje veľké odchýlky z dôvodu meniacej sa intenzity 

slnečného žiarenia. Ďalším problémom vzniknutej situácie je špekulatívna blokácia 

pripravovaných kapacít pre výstavbu nových zdrojov na úrovni distribučných sústav. 

Z tohto dôvodu distribučné sústavy nemôžu vydávať kladné stanoviská na pripojenie 

nových zdrojov. 

Podľa pôvodného znenia § 6 ods. 4 Zákona o podpore OZE úrad nemohol 

reagovať na tento stav primeraným znížením výkupných cien takto vyrobenej 

elektriny, nakoľko bol opravený znížiť výkupné ceny pre nové zdroje len o 5 %. Na 

základe vyššie uvedenej zmeny § 6 ods. 4 Zákona o podpore OZE je úrad oprávnený 

upraviť výkupné ceny pre elektrinu vyrobenú z fotovoltaických zdrojov, a týmto 

odstrániť diskrimináciu ostatných druhov obnoviteľných zdrojov. Týmto spôsobom 

budú stanovené výkupné ceny až pre rok 2011, čím budú chránené zahájené 

investičné projekty.56  

Pri stanovení výšky zelených bonusov úrad prihliada k zvýšenej miere rizika 

uplatnenia elektriny z obnoviteľných zdrojov na trhu s elektrinou. Výška zelených 

bonusov by mala byť stanovená tak, aby súčet zeleného bonusu a trhovej ceny 

elektriny z určitého druhu obnoviteľného zdroja bol za rovnakých podmienok (t.j. 

rovnaká technológia a prírodné podmienky) vyšší než výkupná cena elektriny z tohto 

druhu obnoviteľného zdroja. Vzhľadom k tomu, že výška trhovej ceny elektriny 

z obnoviteľných zdrojov sa medziročne mení v závislosti od ceny elektriny 

z klasických zdrojov, úrad má možnosť medziročne zmeniť výšku zeleného bonusu. 

                                                            
56 Dôvodová správa k novele Zákona o podpore OZE č. 137/2010 Sb., sněmovní tisk č. 968/2009, 
citované dňa 10‐10‐2010, dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0 . 
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Prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej sústavy vznikajú pri podporovaní 

výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov (povinný výkup za stanovené ceny 

a vyplácanie zelených bonusov)  náklady, ktoré nemôžu preniesť priamo na 

konečného spotrebiteľa. Z tohto dôvodu Vyhláška o spôsobe regulácie cien 

v energetických odvetviach a postupoch pre reguláciu cien stanoví spôsob úhrady 

a celoštátneho rozúčtovania týchto nákladov, pričom prevádzkovatelia sústav majú 

taktiež možnosť zahrnúť tieto náklady do poplatkov za prenos s distribúciu 

elektriny.57 

 

 

3.2.2 Pripojenie zariadenia, prenos a distribúcia elektriny  

 

Okrem práva na podporu (bližšie opísaného v predchádzajúcej kapitole) má výrobca 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie taktiež právo na prednostné pripojenie 

výrobného zariadenia do distribučnej alebo prenosovej sústavy v zmysle § 4 ods. 1 

Zákona o podpore OZE. Právo na prednostné pripojenie znamená vlastný jednorazový 

proces napojenia zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov na 

prenosovú či distribučnú sústavu za účelom predaja elektriny. Ak by sa do rovnakého 

bodu sústavy chceli súčasne pripojiť dve výrobné zariadenia, prednosť bude mať 

zariadenie, ktoré pri výrobe využíva obnoviteľné zdroje energie. Rozhodný nie je 

okamih podania žiadosti, ale okamih podpisu zmluvy o pripojení, ktorou sa 

prevádzkovateľ sústavy zaväzuje pripojiť zariadenie výrobcu a zaistiť dohodnutý 

rezervovaný príkon alebo výkon.58 Podľa § 50 ods. 3 Energetického zákona zmluva 

o pripojení musí obsahovať technické podmienky pripojenia, typ merania a jeho 

umiestnenia, ako aj termíny a miesto pripojenia zariadenia. V zmysle ustanovenia § 4 

ods. 8 Zákona o podpore OZE prirodzená povaha zariadení na výrobu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov spôsobujúca odchýlky výkonu nemôže byť dôvodom na 

odmietnutie pripojenia zariadenia do sústavy.  

                                                            
57 Vyhláška č. 140/2009 Sb.. 
58 Podľa druhého výkladu ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 180/2009, ktorý vychádza zo smernice č. 
2001/77/ES, sa jedná o prednosť v rámci rezervácie kapacity danej sústavy. Kloz M. a kol., Využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, Linde Praha a.s., 2007, str.67. 
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Povinnosť pripojenia zariadenia výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov 

vzniká prevádzkovateľovi tej distribučnej sústavy, kde sú náklady na pripojenie 

najnižšie, pričom výrobca sa zaväzuje uhradiť podiel na nákladoch za pripojenie. 

Podľa §  24 ods. 10 písm. a) Energetického zákona prevádzkovateľ distribučnej alebo 

prenosovej sústavy nie je povinný pripojiť zariadenie v prípade preukázateľného 

nedostatku kapacity zariadenia pre distribúciu či prenos alebo pri ohrození spoľahlivej 

prevádzky distribučnej alebo prenosovej sústavy.  

 Podrobné podmienky pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k elektrizačnej 

sústave a spôsob výpočtu podielu prevádzkovateľa výrobného zariadenia na 

nákladoch za toto pripojenie stanoví Vyhláška o podmienkach pripojenia 

k elektrizačnej sústave. Táto vyhláška bola v apríli roku 2010 novelizovaná za účelom 

sprísnenia podmienok pripojenia nových zariadení k distribučným sústavám. 

Pôvodné znenie vyhlášky stanovilo tri základné podmienky pre pripojenie 

zariadenia do sústavy a to podanie žiadosti o pripojenie59, na základe ktorého 

prevádzkovateľ sústavy vydal súhlasné stanovisko a následné uzatvorenie zmluvy 

o pripojení zariadenia k distribučnej sústave. Žiadosť o pripojenie podával žiadateľ, 

ktorým musel preukázať oprávnenie zariadenia užívať na základe vlastníckeho alebo 

iného práva alebo osoba, ktorá v danom území plánovala výstavbu výrobného 

zariadenia. Podľa prílohy č. 1 mala žiadosť obsahovať len základné údaje 

o plánovanom zariadení. Na základe posúdenia tejto žiadosti vydal prevádzkovateľ 

súhlasné stanovisko, v ktorom stanovil základné podmienky pripojenia, 

predpokladaný termín pripojenia, výšku podielu žiadateľa na nákladoch za pripojenie 

a výšku rezervovaného výkonu. Kladné stanovisko k pripojení umožňovalo 

žiadateľovi uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení 

zariadenia do distribučnej sústavy v lehote, ktorá bola určená v stanovisku (najmenej 

180 dní). Táto lehota však mohla byť dohodou žiadateľa a prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy neobmedzene predlžovaná. Práva žiadateľa vyplývajúce 

z kladného stanoviska boli prevoditeľné na tretie osoby, z čoho následne vyplývala 

                                                            
59 Žiadateľom, ktorým je fyzická alebo právnická osoba oprávnená zariadenia užívať na základe 
vlastníckeho alebo iného práva a taktiež osoba, ktorá v danom území plánuje výstavbu výrobného 
zariadenia. 
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povinnosť prevádzkovateľa distribučnej sústavy uzatvoriť zmluvu o pripojení 

zariadenia s osobou, na ktorú boli tieto práva prevedené.60 

Podmienky pripájania nových zariadení do distribučných sústav boli podľa 

pôvodného znenia vyhlášky príliš liberálne. Žiadatelia neboli nútení predkladať 

žiadosti doložené reálnymi projektmi a taktiež im nehrozili žiadne sankcie v prípade, 

že k realizácii daného projektu nedošlo. Táto situácia umožnila špekulatívne blokácie 

rezervovanej kapacity distribučných sústav a vyústila až do tzv. stop-stavu, kedy 

prevádzkovatelia distribučných sústav odmietli prijímať ďalšie žiadosti o pripojenie 

z dôvodu ohrozenia bezpečnosti sústavy. 

Na základe týchto skutočností došlo novelizáciou vyhlášky61 k sprísneniu 

podmienok pre prístup nových zariadení do elektrizačnej sústavy. Podľa § 4 ods. 3 

vyhlášky je nutné k žiadosti o pripojenie doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti 

s umiestnením zariadenia, územne plánovacia informácia o podmienkach vydania 

územného rozhodnutia (pre výstavbu zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 

od 30 kW do 5 MW) a harmonogram prípravy výstavbu výrobného zariadenia 

s celkovým inštalovaným výkonom nad 0,5 MW. Harmonogram obsahuje zoznam 

rozhodnutí, stanovísk a vyjadrení orgánov verejnej správy a predpokladané termíny 

ich vydania, predovšetkým v prípade záverov zisťovacieho konania o posúdení 

vplyvov na životné prostredie, umiestnenie stavby, integrované povolenie, povolenie 

stavby a kolaudačný súhlas, ktoré sú nevyhnutné k realizácií výstavby zariadenia na 

výrobu elektriny. 

Ďalšou podmienkou je predloženie štúdie pripojiteľnosti, ktorá posudzuje 

očakávané vplyvy zariadenia na spoľahlivosť prevádzky prenosovej alebo distribučnej 

sústavy a možné varianty požadovaného pripojenia z hľadiska ich nákladovosti. 

Štúdia pripojiteľnosti bola doposiaľ upravená len v Pravidlách pre prevádzkovanie 

distribučnej sústavy62, čo spôsobovalo spory o jej povahu a vynútiteľnosť.  Poslednou 

podmienkou pripojenia zariadenia je uzatvorenie zmluvy o pripojení medzi 

žiadateľom a prevádzkovateľom prenosovej alebo distribučnej sústavy.  

                                                            
60 Vyhláška č. 51/2006 Sb.. 
61 Vyhláška č. 81/2010 Sb..  
62 Pravidlá pre prevádzkovanie distribučnej sústavy, (citované dňa 5‐10‐2010). dostupné na: 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/energeticka‐legislativa/pravidla‐provozovani‐ds/ppds‐2009.html . 
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Podľa novej právnej úpravy prevádzkovatelia distribučných sietí už nevydávajú 

stanoviská k pripojeniu, ale so žiadateľom rovno uzatvárajú zmluvu o pripojení 

zariadenia. Pri predložení návrhu zmluvy prevádzkovateľ sústavy potvrdí žiadateľovi 

rezervovaný výkon, avšak toto potvrdenie stráca platnosť v prípade, že žiadateľ návrh 

zmluvy neprijme v určenej lehote. Zmluva ukladá žiadateľovi o pripojenie povinnosť 

uhradiť 50% nákladov za pripojenie do 15 dní od uzavretia zmluvy. V prípade, že táto 

povinnosť nebude splnená, prevádzkovateľ prenosovej sústavy ukončí zmluvu 

o pripojení, čím zaniká aj rezervovaný výkon. V zmluve je taktiež určená lehota63 na 

pripojenie zariadenia k distribučnej sústave, vyhláška však neupravuje prípad, keď 

táto lehota nebude dodržaná. Vyššie uvedené podmienky zmluvy o pripojení majú 

zabrániť špekulatívnym rezerváciám výkonu a preniesť väčšiu zodpovednosť na 

žiadateľa, ktorý tak musí postupovať v súlade s predloženým harmonogramom prác 

a dodržať stanovený termín pripojenia zariadenia.64  

 

 

3.2.3 Podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 

 

Podľa Energetického zákona je predmetom podnikania v energetických odvetviach 

výroba, prenos, distribúcia a obchod s elektrinou, ako aj činnosť operátora trhu 

s elektrinou a výroba či rozvod tepelnej energie. Podnikať v energetických odvetviach 

na území Českej republiky môžu pri splnení zákonom stanovených podmienok 

fyzické či právnické osoby na základe licencie udelenej Energetickým regulačným 

úradom. Pre celé územie ČR sa licencia udeľuje ako výlučná a to na obdobie najviac 

25 rokov v prípade výroby, distribúcie a prenosu elektriny, ako aj na činnosť 

operátora trhu a na obdobie maximálne 5 rokov pre činnosť obchodníka na trhu 

s elektrinou. Podmienkou pre udelenie licencie fyzickej osobe je dosiahnutie veku 21 

rokov, úplná spôsobilosť k právnym úkonom, bezúhonnosť a odborná spôsobilosť 

alebo ustanovenie zodpovedného zástupcu. V prípade právnických osôb musí tieto 
                                                            
63 Podľa § 7 ods. 5 vyhlášky č. 51/2006 Sb. zariadenie na výrobu elektriny využívajúce slnečné žiarenie do 
30 kW inštalovaného výkonu musia byť pripojené do 180 dní a zariadenia s väčším výkonom do 1 roka 
od uzatvorenia zmluvy o pripojení.   
64 Fecák T., Legislativní změny podmínek výroby elektřiny ze solárních zdrojů v roce 2010, citované dňa 
13‐10‐2010, dostupné na: http://www.elaw.cz/cs/ostatni/203‐legislativni‐zmeny‐podminek‐vyroby‐
elektriny‐ze‐solarnich‐zdroju‐v‐roce‐2010.html . 
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podmienky spĺňať štatutárny orgán. Osoba, ktorá žiada o udelenie licencie musí 

preukázať, že má finančné a technické predpoklady k zaisteniu výkonu licencovanej 

činnosti a že touto činnosťou nedôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, majetku či 

životného prostredia. Žiadateľ o licenciu je taktiež povinný preukázať vlastnícke 

právo k energetickému zariadeniu, ktoré má slúžiť k výkonu licencovanej činnosti, 

poprípade doložiť súhlas vlastníka tohto zariadenia s jeho použitím na licencovanú 

činnosť. Energetické zariadenie musí mať technickú úroveň zodpovedajúcu právnym 

predpisom a technickým normám. 

 Výrobca elektriny, ako účastník trhu s elektrinou má právo pripojiť svoje 

zariadenie k elektrizačnej sústave, ponúkať vyrobenú elektrinu na krátkodobom trhu 

s elektrinou organizovanom operátorom trhu, dodávať vyrobenú elektrinu 

prostredníctvom prenosovej alebo distribučnej sústavy, spotrebovať vyrobenú 

elektrinu pre vlastnú spotrebu alebo ju dodávať pre potrebu ovládaných spoločností 

a taktiež poskytovať podporné služby k zaisteniu prevádzky elektrizačnej sústavy. 

Výrobca je predovšetkým povinný zaregistrovať sa do 30 dní od udelenia licencie 

u operátora trhu s elektrinou, poskytovať operátorovi trhu technické údaje 

vyplývajúce zo zmlúv o dodávke elektriny, ako aj poskytovať prevádzkovateľovi 

elektrizačnej sústavy, ku ktorej je zariadenie pripojené, potrebné údaje pre prevádzku 

a rozvoj sústavy.  

Výstavba zariadenia na výrobu elektriny, ktorého celkový inštalovaný výkon je 

vyšší než 30 MW, je možná len na základe štátnej autorizácie udelenej ministerstvom 

priemyslu a obchodu, pričom za celkový inštalovaný výkon sa považuje súčet hodnôt 

inštalovaných výkonov výrobných jednotiek v mieste pripojenia do elektrizačnej 

sústavy. Autorizáciu vydáva ministerstvo priemyslu a obchodu a nie je možné 

previesť ju na inú právnickú či fyzickú osobu.  

 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaisťuje spoľahlivé prevádzkovanie 

a rozvoj distribučnej sústavy na území vymedzenom licenciou a umožňuje distribúciu 

elektriny na základe uzavretých zmlúv. Prevádzkovatelia distribučnej a prenosovej 

sústavy sú povinní vykupovať celkové množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov, ktorá podlieha režimu výkupných cien, avšak nie sú oprávnení s touto 

elektrinou ďalej obchodovať (tzv. pravidlo unbuldingu zakazuje, aby jeden subjekt 

prenášal alebo distribuoval elektrinu a zároveň aby ju predával).  Napriek tomu že 
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prevádzkovatelia sústav určité množstvo využívajú pre vlastnú spotrebu a na krytie 

strát, môže nastať situácia, kedy objem povinne vykupovanej elektriny presiahne toto 

množstvo. V takom prípade je nadbytočná elektrina hodnotená ako odchýlka, s ktorou 

sú spojené finančné náklady zodpovedného subjektu. Tým je prevádzkovateľ 

prenosovej alebo distribučnej sústavy, ktorý môže tieto náklady zahrnúť do 

uznateľných nákladov pre výpočet regulovaných cien za distribúciu a prenos 

elektriny. Krytie týchto nákladov je rovnako ako pri výkupe elektriny z obnoviteľných 

zdrojov celoštátne vyrovnané podľa vykonávacieho predpisu,65v konečnom dôsledku 

sa však náklady za odchýlku prenesú na spotrebiteľa v celkovej cene elektriny formou 

poplatku za distribúciu a prenos elektriny.  

 Z dôvodu spoľahlivého fungovania trhu s elektrinou sú vzťahy jednotlivých 

subjektov na tomto trhu upravené zmluvami, ktorých podstatné náležitosti sú 

definované Energetickým zákonom. Jedná sa predovšetkým o zmluvu o dodávke 

elektriny, zmluvu o pripojení výrobného zariadenia k elektrizačnej sústave, zmluvu 

o prenose elektriny a zmluvu o distribúcii elektriny ako aj zmluvu o prístupe na 

organizovaný krátkodobý trh s elektrinou a na vyrovnávací trh s regulačnou energiou. 

 Za účelom rozvoja podnikania v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov 

energie poskytuje štát daňové zvýhodnenie podľa zákona o daniach z príjmov, a to vo 

forme oslobodenia od dane v prípade príjmov z prevádzkovania vodných elektrární 

s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, tepelných čerpadiel, solárnych 

zariadení, zariadení na výrobu a energetické využitie bioplynu a drevoplynu, 

zariadenie na výrobu elektriny alebo tepla z biomasy a zariadení na využitie 

geotermálnej energie, a to v kalendárnom roku, v ktorom boli uvedené do prevádzky 

a v bezprostredne nasledujúcich piatich rokoch. 

 

 

3.3 Súvisiace právne predpisy 

 

Zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov sú na rozdiel od klasických 

energetických zariadení šetrné k životnému prostrediu, avšak ich enviromentálny 

vplyv nie je možné úplne vylúčiť. Na základe zákona o EIA podlieha zisťovaciemu 

                                                            
65Vyhláška č. 140/2009 Sb.. 
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konaniu v zmysle ustanovenia § 7 zámer výstavby veternej elektrárne s celkovým 

inštalovaným výkonom vyšším než 500 kW, alebo s výškou stojanu presahujúcou 35 

m, ako aj vodné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW. Iné formy 

zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov podliehajú procesu EIA na 

základe ustanovenia § 4 písm. e) v prípade, že na základe stanoviska orgánu ochranu 

prírody môžu ovplyvniť územie európsky významnej lokality alebo vtáčie oblasti.66 

 Najčastejším zámerom z oblasti využívania obnoviteľných zdrojov 

posudzovaným v procese EIA je v súčasnej dobe výstavba veterných elektrární, 

nakoľko parametre stanovené prílohou č. 1 zákona EIA spĺňa väčšina takýchto 

projektov. Pri posudzovaní vplyvov zámerov výstavby veterných elektrární na životné 

prostredie sa sleduje predovšetkým hluk, vplyv na krajinný ráz, vplyv na sťahovacie 

cesty a hniezdenie vtákov, vplyv na faunu, flóru a ekosystémy, stroboskopický efekt  

a vplyvy na pôdu, povrchové a podzemné vody. Hodnotenie hluku sa realizuje na 

základe hlukovej štúdie, ktorá hodnotí hluk v rámci najbližšej okolitej zástavby. 

Štúdia analyzuje najmä hluk technologický, ktorého zdrojom sú veterné motory, ako 

aj aerodynamický hluk spôsobený lopatkami zariadenia. Veterné elektrárne 

predstavujú neprehliadnuteľný zásah do krajinného rázu67. Krajinný ráz je chránený 

pred činnosťou znižujúcou jeho estetickú a prírodnú hodnotu. Z dôvodu ochrany 

krajinného rázu je najproblematickejšia výstavba veternej elektrárne na území 

prírodného parku. Podľa ustanovenia § 12 ods. 3 Zákona o ochrane prírody a krajiny 

prírodný park predstavuje krajinu, v ktorej sú sústredené významné estetické a 

prírodné hodnoty, pre ktorých zachovanie bol zriadený. Predmetom ochrany 

prírodných parkov je výhradne ochrana krajinného rázu.68 Riziká spojené s činnosťou 

veterných elektrární ako sú kolízie vtákov a netopierov so zariadením nie sú na 

základe podrobných štúdií väčšie než tie, ktoré sú spojené s prevádzkou podobných 

stavieb (vysoké veže, vodiče elektrického napätia). Pri použití vhodných technických 

                                                            
66 Tieto stavby, činnosti a technológie podliehajú posudzovaniu, pokiaľ to stanoví zisťovacie konanie. 
67 Pojem krajinný ráz zaviedol do praxe Zákon o ochrane prírody a krajiny. Krajinný ráz je v ňom 
definovaný ako prírodná, kultúrna a historická charakteristika určitého miesta či oblasti. Zásahy do 
krajinného rázu, predovšetkým umiestňovanie a povoľovanie stavieb môže byť vykonávané len 
s ohľadom na zachovanie významných krajinných prvkov zvlášť chránených území, kultúrnych dominánt 
krajiny a vzťahov v krajine.   
68 Nakoľko analýza zásahu určitej stavby do krajinného rázu predstavuje značne subjektívne hodnotenie 
a nevychádza zo žiadnych objektívne merateľných údajov, predstavuje posúdenie vplyvu na krajinný ráz 
jeden z najproblematickejších aspektov procesu EIA. 
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riešení nedochádza k preukázateľnému zhoršeniu stavu dotknutého územia z hľadiska 

ochrany prírody. Vzhľadom k tomu, že väčšina posudzovaných veterných elektrární 

býva umiestnená vo vzdialenosti 500 metrov od obytných území, stroboskopický 

efekt je prakticky zanedbateľný. Pre jednu veternú elektráreň sa priemerne počíta so 

zabratím poľnohospodárskeho pôdneho fondu v rozsahu 0,10 až 0,13 ha, pričom 

prevažne ide o pôdy s podpriemernou produkčnou schopnosťou a obmedzenou 

ochranou. V rámci prevádzky veterných elektrární nevznikajú technologické a 

splaškové odpadné vody, takže vplyv na povrchové a podzemné vody sa pri realizácií 

týchto zámerov neočakáva. 

Súčasťou oznámenia spracovaného podľa prílohy č. 3 Zákona o EIA býva 

väčšinou množstvo štúdií, z ktorých niektoré (napr. hodnotenie zdravotných rizík) sú 

požadované až pri spracovaní dokumentácie podľa prílohy č. 4 Zákona o EIA. Zo 

skúseností však vyplýva, že bez niektorých štúdií nie je možné ukončiť proces 

posudzovania vplyvov veterných elektrární na životné prostredie v rámci zisťovacieho 

konania napriek tomu, že samotný zákon to umožňuje. Vzniknutý legislatívny rozpor 

by mal byť čo najskôr odstránený tak, aby boli vyššie uvedené štúdie požadované už 

v stupni oznámenia.69 

 

V súvislosti so zvýšeným využívaním obnoviteľných zdrojov energie vznikajú nové 

druhy stavieb a zariadení pre výrobu energie, ktoré zatiaľ nie sú jasne definované 

v stavebných predpisoch. Z tohto dôvodu je nutné subsumovať tieto výrobne energie 

pod existujúce pojmy stavebného zákona a súvisiacich predpisov s ohľadom na ich 

charakter, parametre, náročnosť na infraštruktúru a rozsah plochy, ktorú zaberajú. 

Zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov sa všeobecne považujú za 

technickú infraštruktúru, do ktorej náležia súbory vedenia, pozemkov, stavieb a s nimi 

prevádzkovo súvisiacimi zariadeniami, ktoré zabezpečujú zásobovanie vody, 

zásobovanie energiami (elektrina, plyn, teplo) 70 a taktiež služby poskytované 

prostredníctvom elektronických komunikácií. Podľa § 1 ods. 5 Vyhlášky, ktorou sa 

stanoví rozsah stanovísk k politike územného rozvoja a územne plánovacej 
                                                            
69 Lapčík V.: Posuzování vlivů větrných elektráren na životní prostředí v České republice, Acta 
Montanistica Slovaca Ročník 13 (2008), číslo 3, str. 381‐386. 
70 Podľa Energetického zákona sa za systémy zásobovania energiami považujú výrobne elektriny, 
elektrizačné sústavy vrátane elektrických staníc, plynárne a distribučné sústavy plynu vrátane 
regulačných staníc, ako aj výrobne tepla a rozvody tepelnej energie. 
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dokumentácie, záväzných stanovísk pri ochrane záujmov chránených zákonom 

o hospodárení s energiami stanovisko k územnému plánu a k regulačnému plánu sa 

nevydáva pre umiestnenie zdroja energie, distribúciu elektrickej energie a plynu 

a rozvod elektrickej energie v nezastavanom území a ďalej v zastavanom území alebo 

zastaviteľnej ploche, pokiaľ územne plánovacia dokumentácia umiestňuje tepelný 

zdroj s maximálnym inštalovaným výkonom do 5 MW a pokiaľ sa súčasne nenavrhuje 

umiestnenie plynárenskej sústavy alebo rozvodného tepelného zariadenia.71 

Výrobne elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažujú za 

verejnú technickú infraštruktúru v zmysle § 2 ods. 1 písm. k) Stavebného zákona, 

nakoľko nie sú súčasťou verejnej infraštruktúry, ktorá je zriaďovaná alebo využívaná 

vo verejnom záujme. Nemôžu byť vymedzené v územne plánovacej dokumentácii ako 

verejne prospešné stavby a nepodliehajú zákonu o odňatí alebo obmedzení 

vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe. Na rozdiel od veterných a vodných 

elektrární, ktoré sú vzhľadom na zanedbateľný rozsah zastavania považované za 

zariadenia v zmysle § 3 ods. 2 Stavebného zákona, fotovoltaické elektrárne je nutné 

považovať za stavbu podľa § 2 ods. 3 tohto zákona, nakoľko menia charakter 

nezastavaného územia a plošne jeho funkčné využitie. Pre realizáciu stavieb 

fotovoltaických elektrární je z tohto dôvodu vyžadované územné rozhodnutie 

a následne stavebné povolenie. Pre umiestňovanie stavieb a zariadení využívajúcich 

obnoviteľné zdroje energie je nutné rešpektovať okrem príslušných ustanovení 

stavebného zákona tiež ochranné pásma stanovené § 46 Energetického zákona. 

Legislatívna úprava výstavby energetických zariadení je značne komplikovaná 

nakoľko súvisiace právne predpisy neposkytujú jasné vymedzenie pojmov, a tým 

spôsobujú stav právnej neistoty vzhľadom na práva a povinnosti investorov. V rámci 

projektov výstavby energetických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje e 

energie je v súčasnej dobe veľa administratívnych prekážok, ktoré okrem iného 

vyplývajú zo svojvoľnej aplikácie a často nesprávneho výkladu právnych predpisov 

zo strany správnych orgánov. Za účelom dosiahnutia cieľov podielu energie vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov by mal štát vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj tohto 

odvetvia energetiky nielen prostredníctvom štátnej finančnej podpory ale aj vhodnými 

legislatívnymi opatreniami, ktoré odstránia súčasný stav právnej neistoty.  

                                                            
71 Vyhláška č. 195/2007 Sb.. 
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3.4 Zhrnutie 

 

Právna úprava podpory obnoviteľných zdrojov energie sa stala súčasťou českého 

právneho poriadku až po vstupe Českej republiky do Európskej Únie, a to na základe 

implementácie predpisov komunitárneho práva, ktoré v tejto oblasti stanovilo 

členským štátom záväzné ciele. Zákon o podpore OZE stanoví dva alternatívne 

spôsoby podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, a to povinný výkup za 

stanovené ceny a doplatok vo forme zelených bonusov. Výšku podpory stanový 

Energetický regulačný úrad vo forme výnosov, pričom zohľadňuje druh 

obnoviteľného zdroja, parametre zariadeniana, ako aj rok uvedenia zariadenia do 

prevádzky. Vzhľadom na obrovský vývoj technológii na výrobu energie zo slnečného 

žiarenia, došlo k poklesu zriaďovacích nákladov na výstavbu solárnych zariadení, 

pričom výška podpory ostala rovnaká. Z tohto dôvodu získala výroba elektriny zo 

slnečného žiarenia najrýchlejšiu návratnosť investícií a tým bola značne zvýhodnená 

oproti iným obnoviteľným zdrojom.  

Napriek tomu, že prvé legislatívne opatrenia prijaté Českou republikou na 

podporu výroby energie zo slnečného žiarenia poskytli investorom najvýhodnejšie 

podmienky zo všetkých členských štátov Európskej Únie, stanovený cieľ podielu 

energie vyrobenej z alternatívnych zdrojov sa nepodarilo dosiahnuť. Z tohto dôvodu 

bola Česká republika nútená prijať zásadné zmeny legislatívy v oblasti podpory 

obnoviteľných zdrojov energie a stanoviť podmienky tak, aby neboli zvýhodnené len 

niektoré druhy obnoviteľných zdrojov. Ďalšie zmeny právnych predpisov v tejto 

oblasti boli prijaté na základe implementácie tzv. tretieho energetického balíčka 

Európskej Únie. Vplyv nových legislatívnych opatrení na rozvoj výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov ukáže až budúcnosť, a tak je otázne, či je Česká republika 

schopná splniť nový cieľ podielu alternatívnej energie stanovený Európskou Úniou. 
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4 Právna úprava obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku 

 
Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku sa začala rozvíjať až v roku 

2009, kedy nadobudol účinnosť Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a 

vysoko účinnej kombinovanej výroby. Cieľom prijatia tohto zákona bolo 

predovšetkým zaručenie väčšej energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 

s ohľadom na odstavenie druhého bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských 

Bohuniciach ako aj na plynovú krízu z januára roku 2010. Týmto zákonom došlo 

k harmonizácii slovenského právneho poriadku v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie s komunitárnym právom. Na základe prístupovej zmluvy k Európskej únii sa 

Slovenská republika zaviazala splniť indikatívny cieľ podielu spotreby energie 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov vo výške 31% do roku 2010, pričom v roku 2007 

predstavoval tento podiel len 17,12%72 na celkovej výrobe elektriny. Za účelom 

zvýšenia záujmu investorov o výstavbu nových energetických zariadení využívajúcich 

obnoviteľné zdroje bol prijatý ZoOZE, ktorý zaručil právnu a investičnú istotu 

potrebnú pre celkový rozvoj tejto oblasti, a tým aj dosiahnutie cieľov stanovených 

Európskou úniou. 

ZoOZE ustanovuje spôsob a podmienky podpory výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou 

výrobou a výroby biometánu. Na rozdiel od českej právnej úpravy je podpora podľa 

tohto zákona stanovená nielen pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj pre 

energiu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou výrobou.  

Podľa § 3 a nasledujúcich ZoOZE sa podpora  zabezpečuje predovšetkým 

prednostným pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej 

sústavy, prednostným prístupom do sústavy, ako aj prednostným prenosom, 

distribúciou a dodávkou elektriny, a to bez ohľadu na celkový inštalovaný výkon a typ 

zariadenia. Náklady na pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy a náklady na 

rozšírenie distribučnej sústavy znáša výrobca elektriny a prevádzkovateľ distribučnej 

sústavy. 

                                                            
72 Eurobserver 2007, citované dňa 10‐10‐2010, dostupné na: http://www.eurobserv‐
er.org/downloads.asp . 
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Podpora vo forme práva výrobcu na doplatok a povinnosti prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy odoberať vyrobenú elektrinu závisí od celkového inštalovaného 

výkonu zariadenia, ktorý sa určuje ako súčet inštalovaných výkonov všetkých 

zariadení pripojených v jednom mieste pripojenia.73 Pre zariadenia s celkovým 

inštalovaným výkonom do 125 MW (prípadne do 200 MW pri vysoko účinnej 

kombinovanej výrobe) je stanovená aj podpora vo forme povinného odberu elektriny 

prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie pripojené 

priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy za cenu elektriny na 

straty74 a doplatkom75. Uplatnenie tejto formy podpory je výrobca elektriny povinný 

oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a prevádzkovateľovi regionálnej 

distribučnej sústavy vrátane predpokladaného množstva elektriny do 15. augusta na 

nasledujúci kalendárny rok. 

V prípade zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 4 MW je zaručená 

taktiež podpora formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku76 prevádzkovateľom 

regionálnej distribučnej sústavy. Ak je inštalovaný výkon zariadenia väčší, je 

zodpovedný za odchýlku výrobca, ale môže túto povinnosť zmluvne preniesť na iný 

subjekt. Všetky uvedené spôsoby podpory sa vzťahujú na zariadenia výrobcu 

elektriny po dobu 15 rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky. Pre zariadenia 

s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW je podpora formou prednostného 

pripojenia, povinného odberu elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy 

a prevzatia zodpovednosti za odchýlku zaručená po celú životnosť tohto zariadenia.  

Výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje podporu formou povinného výkupu je 

povinný dodať celý objem vyrobenej elektriny len prevádzkovateľovi regionálnej 

distribučnej sústavy u ktorého si uplatňuje podporu, s výnimkou regulačnej elektriny 

                                                            
73 Pred účinnosťou tohto zákona v praxi často dochádzalo k situácii, keď výrobcovia za účelom 
formálneho zníženia výkonu fotovoltaických zariadení realizovali výstavbu viacerých menších solárnych 
panelov, pričom vlastníkom každého panelu bola iná právnická osoba. V súčasnosti je možné dosiahnuť 
formálne zníženia inštalovaného výkonu zariadenia, len v prípade ak dôjde k vybudovaniu bodov 
pripojenia pre každý solárny panel zvlášť.  
74 Cena elektriny na straty v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) ZoOZE je aritmetický priemer cien elektriny na 
účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Cena elektriny na 
straty je určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 
75 Doplatkom v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) ZoOZE je rozdiel medzi cenou elektriny stanovenou Úradom 
pre reguláciu sieťových odvetví a cenou elektriny na straty. 
76 Odchýlka je podľa § 2 písm. b) bod 28 ZoE upravená ako „odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom 
úseku ako rozdiel medzi zmluvne dohodnutým množstvom elektriny a skutočne dodaným alebo 
odobratým množstvom elektriny v reálnom čase“. 
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dodanej pre potreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Podľa § 7 ZoOZE za 

účelom získania podpory je výrobca elektriny povinný predložiť prevádzkovateľovi 

regionálnej distribučnej sústavy potvrdenie o pôvode elektriny, ktoré vydáva Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví. Jedná sa o potvrdenie o pôvode, ktoré sú povinné uznať 

všetky štáty Európskej únie v zmysle smernice č. 77/2001/ES. 

 Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou je stanovená na základe výnosu Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví, a to ako súčet ceny elektriny na straty a doplatku. Pri stanovení 

ceny elektriny úrad zohľadní druh obnoviteľného zdroja energie, použitú technológiu, 

termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, prípadne termín 

rekonštrukcie a modernizácie zariadenia výrobcu elektriny a veľkosť inštalovaného 

výkonu zariadenia výrobcu elektriny. Cena elektriny počas 15 rokoch nasledujúcich 

po roku uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je rovnaká ako v roku, v 

ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky. Úrad však môže 

cenu elektriny zvýšiť koeficientom jadrovej inflácie a koeficientom, ktorý zohľadňuje 

použitú technológiu. Ak pri výstavbe alebo rozširovaní zariadenia na výrobu elektriny 

bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných z prostriedkov 

štátneho rozpočtu (vrátane fondov Európskej únie), cena elektriny sa pomerne znižuje 

o 4% až 16%. Cena elektriny určená úradom na nasledujúce obdobie, ktoré 

nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako 90 % ceny platnej v období, v ktorom úrad 

cenu elektriny stanovil.  

 

 

4.1 Podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 

 

Podmienky pre podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov 

trhu v energetike, podmienky pripojenia účastníka trhu s elektrinou a prístup účastníka 

trhu s elektrinou do sústavy, prenos elektriny, distribúciu elektriny upravuje primárne 

Zákon o energetike  a Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú 

pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou77.  

                                                            
77 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., 
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Podnikať v energetike možno len na základe povolenia vydaného Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví. Podmienkou pre vydanie povolenia právnickej osobe je 

umiestnenie sídla, podniku alebo organizačnej zložky na vymedzenom území,  

preukázanie odbornej spôsobilosti a technických predpokladov, určenie 

zodpovedného zástupcu a bezúhonnosť štatutárneho orgánu. Toto povolenie sa však 

nevyžaduje v prípade výroby a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

energie zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW. V zmysle 

ustanovenia § 5 ods. 5 ZoE osoby vykonávajúce činnosť, na ktorú sa nevyžaduje 

povolenie, sú povinné v lehote 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti. 

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti je dokladom o oprávnení podnikať. „Ak 

prevádzkovateľ prevádzkuje viac ako jedno zariadenie, ich výkon sa pre účely 

posúdenia potreby povolenia na podnikanie v energetike sčítava. Ich výkon sa sčítava 

aj v prípade, že sú zariadenia úplne oddelené a od seba nezávislé.“78  

Podľa § 11 ods. 1 ZoE je výstavba energetického zariadenia do možná len na 

základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou 

energetickej politiky79. Systém samotného pripojenie zariadenia so sústavy ďalej 

vyžaduje stanovisko k očakávaným vplyvom na distribučnú sústavu a na spôsob 

pripojenia, ako aj k vplyvom na prenosovú sústavu a na bezpečnosť dodávok a spôsob 

pripojenia v zmysle § 11 ods. 3 ZoE. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo 

osvedčenie vyžadované len na výstavbu zariadení, ktorých celková inštalovaná 

kapacita dosiahla hodnoty 1 MW.  

 

V máji roku 2010 vstúpila do účinnosti novela zákona o energetike, na základe ktorej 

došlo k povereniu prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky plnením úlohy 

organizátora trhu s elektrinou, organizáciou trhu a trhového miesta v SR v súlade so 

smernicou 2009/72/ES. Novela zaviedla nové administratívne prekážky predovšetkým 

v rozvoji výroby elektriny zo slnečnej energie, nakoľko stanovila povinnosť získať 

osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 

politiky v prípade výstavby všetkých zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej 

energie, okrem zariadení umiestnených na budove s celkovým inštalovaným výkonom 
                                                            
78 Hager B., Tóthová A.: Podpora obnoviteňých zdrojov energie n Slovensku, epos 2010, str. 37. 
79 Vydáva Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle § 11 ZoE. 
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do 100 kW, pričom predchádzajúce znenie zákona o energetike stanovil túto 

povinnosť pre všetky zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

s celkovým inštalovaným výkonom nad 1 MW.  

Ďalšiu administratívnu prekážku predstavuje povinnosť výrobcu získať 

stanovisko Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré je potrebné k žiadosti o 

vydanie osvedčenia v zmysle § 11 ods. 5 ZoE. Podľa dôvodovej správy80, je cieľom 

novely dosiahnutie lepšej regulácie výstavby zdrojov, ktoré predstavujú riziko 

ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy. Prechodné ustanovenia 

novely zákona o energetike neupravujú účinnosť týchto ustanovení vo vzťahu 

k začatým konaniam (napr. stavebné, územné konanie), čo spôsobuje značný stav 

právnej neistoty z pohľadu prebiehajúcich investičných projektov na výstavbu 

fotovoltaických zariadení. Absencia dostatočnej právnej úpravy v tomto prípade 

dovoľuje aplikovať len obecný zákaz retroaktivity zákonov, ktorý je vyjadrený 

v Ústave SR a teda následne vyvodiť záver, že zmena povinnosti získať osvedčenie sa 

týka len projektov, pre ktoré doposiaľ nebolo vydané stavebné rozhodnutie. 

 

Podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády o trhu s elektrinou sa pripojenie nového 

elektroenergetického zariadenia do sústavy uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení 

do distribučnej sústavy po splnení technických podmienok a obchodných podmienok 

prevádzkovateľa sústavy. Podľa § 24 ods. 2 písm. h) ZoE má prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy zákonnú povinnosť uzatvoriť zmluvu o prístupe a zmluvu o 

pripojení k sústave, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a 

pripojenia k sústave. V zmysle § 17 ods. 9 ZoE však môže byť pripojenie do sústavy 

odmietnuté v prípade nedostatku kapacity sústavy. Technické podmienky stanoví 

vyhláška Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu 

technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá 

prevádzkovania sústavy a siete81, pričom úpravu podrobných technických a 

obchodných podmienok prenecháva jednotlivým prevádzkovateľom distribučných 

                                                            
80 Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, parlamentná tlač 1449, citované dňa 12‐10‐10, dostupné na: 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1449 . 
81 Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 377/2005 Z. z., 
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sústav. Na základe uzatvorenej zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej siete má 

výrobca právo na prednostné pripojenie zariadenia, zaručený povinný odber elektriny 

a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pri zariadeniach, ktorých inštalovaná kapacita 

je menej ako 4 MW. 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže v súvislosti s žiadosťou o pripojenie 

stanoviť podmienku vyjadrenia sa k štúdii pripojiteľnosti zariadenia do sústavy. 

Súčasťou vyjadrenia je okrem technických podmienok pre pripojenie zariadenia 

stanovená aj výška maximálnej rezervovanej kapacity. Platnosť vyjadrenia k štúdii 

pripojiteľnosti je jeden kalendárny rok od jeho vyhotovenia, vyjadrenie však stráca 

platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, 

inštalovaného výkonu, schémy zapojenia vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a 

pod.). Uvedená výhrada spôsobuje stav právnej neistoty, nakoľko v prípade zmeny 

legislatívy, môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy prehlásiť toto vyjadrenie za 

neplatné. Podmienky pre vydanie vyjadrenia upravuje prevádzkový poriadok 

jednotlivých prevádzkovateľov distribučnej sústavy, nie je teda zrejmé akú povahu a 

právnu záväznosť má toto vyjadrenie.82 

 

Začiatkom roku 2010 vyhlásili slovenský prevádzkovatelia distribučných sústav tzv. 

„stop stav“, v rámci ktorého odmietli prístup, pripojenie zariadení na výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov výrobcov, ktorý doposiaľ nezískali kladné stanovisko 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Týmto krokom došlo k porušeniu práv 

výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré stanoví § 4 ZoOZE. 

Prevádzkovatelia distribučných sústav toto opatrenie odôvodnili skutočnosťou, že 

v roku 2009 boli pripojené nové výrobné zdroje s celkovou inštalovanou kapacitou 

120 MW a v prípade pripojenia ďalších zdrojov by mohlo dôjsť k ohrozeniu 

bezpečnosti elektrizačnej sústavy. Na základe ZoE je však výkonom dohľadu nad 

bezpečnosťou a spoľahlivosťou sústav poverený jediný subjekt, a to  Slovenská 

elektrizačná a prenosová sústava, a.s.. Z tohto dôvodu je považované opatrenie 

prevádzkovateľov distribučných sietí za protizákonné a vyvoláva stav právnej 

neistoty. 

                                                            
82 Prevádzkový poriadok SSE‐Distribúcia, citované dňa 12‐10‐2010, dostupné na: 
http://www.sse.sk/portal/page/portal/stranka_SSE/spravy/Prevadzkove_poriadky . 
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4.2 Porovnanie právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie v Českej 

republike a na Slovensku 

 
Základom českej aj slovenskej legislatívnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie sú 

strategické dokumenty vlád v oblasti energetiky, ktoré vychádzajú z totožných 

prameňov medzinárodného práva a komunitárneho práva. Napriek tomu sa systém 

právnej úpravy podpory obnoviteľných zdrojov v oboch právnych systémoch značne 

líši. Táto skutočnosť je spôsobená najmä obecným charakterom medzinárodných 

zmlúv, ktoré problematiku obnoviteľných zdrojov upravujú len okrajovo a v prípade 

komunitárneho práva povahou právnych predpisov, prevažne smerníc, ktoré členským 

štátom stanovia síce záväzné ciele, ale spôsob ich dosiahnutia prenechávajú 

vnútroštátnej úprave.  

 V prvom rade je nutné zohľadniť rozdielne geografické podmienky územia 

Českej a Slovenskej republiky. Potenciál využitia obnoviteľných zdrojov energie je na 

Slovensku oveľa vyšší ako v Českej republike. Túto skutočnosť zohľadňujú aj ciele 

stanovené smernicami Európskej únie, teda už spomínaný 8% podiel „alternatívnej 

energie“  pre Českú republiku a 31% podiel pre Slovensko do roku 2010. Nové ciele 

Európskej únie stanovujú Českej republike povinnosť dosiahnuť 13% a Slovensku 

14% podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie v roku 2020. 

Rozdiel medzi cieľmi Českej a Slovenskej republiky na rok 2020 je teda minimálny. 

Nakoľko však geografické podmienky oboch krajín ostávajú nemenné, je tento rozdiel 

zapríčinený predovšetkým rozdielnym systémom podpory obnoviteľných zdrojov 

energie. Významnou skutočnosť je aj fakt, že zatiaľ čo v Českej republike došlo 

k legislatívnej úprave tejto oblasti už v roku 2006 prijatím Zákona o podpore OZE, na 

Slovensku bol obdobný zákon prijatý až  v roku 2009. Slovenský ZoOZE na rozdiel 

od českého Zákona o podpore OZE zabezpečuje okrem podpory výroby elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie aj podporu výroby elektriny vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou a výroby biometánu. 

 

Primárnym nástrojom podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov je v oboch 

štátoch systém výkupných cien, ktoré sú stanovené výnosom Energetického 

regulačného úradu v Českej republike a výnosom Úradu pre reguláciu sieťových 
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odvetví na Slovensku. Určenie ceny zohľadňuje rovnaké kritériá, a to druh 

obnoviteľného zdroja, celkový inštalovaný výkon zariadenia, infláciu a ďalšie. Ceny 

sa stanovujú vždy na jeden rok a obecne platia po dobu 15 rokov odo dňa uvedenia 

zariadenia do prevádzky. Rozdiel v stanovení výkupných cien spočíva predovšetkým 

v rozsahu, v akom môžu byť ceny medziročne znížené. Zatiaľ čo česká úprava 

umožňuje maximálny medziročný pokles stanovenej výkupnej ceny o 5 %, slovenský 

ZoOZE pripúšťa až 10 % pokles stanovených výkupných cien. Garantovaná 

maximálna hranica medziročného poklesu výkupných cien má význam najmä 

v prípade úverového financovania projektov výstavby energetických zariadení, 

pretože znižuje rizikovosť takýchto projektov. Návrh novely zákona o podpore OZE, 

ktorý bol predložený českými poslancami požadoval, aby Energetický regulačný úrad 

bol oprávnený medziročne znížiť výkupné ceny až o 25%. Návrh však nebol prijatý, 

pretože navrhovaná právna úprava by mala nepochybne likvidačný dopad na mnohé 

projekty výstavby energetických zariadení.  

 Česká právna úprava okrem podpory formou výkupných cien zaviedla 

alternatívny nástroj podpory vo forme zelených bonusov. V prípade že sa výrobca 

rozhodne využiť tento druhý spôsob podpory, má možnosť predávať vyrobenú 

elektrinu za trhové ceny zmluvnému odberateľovi, pričom prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy mu bude vyplácať bonus vo výške stanovenej Energetickým 

regulačným úradom. Tento systém je závislý na trhových cenách elektriny ale 

nezaručuje výrobcovi povinný odber elektriny po dobu 15 rokov.  

Nepriamy nástroj podpory v Českej republike predstavuje oslobodenie od dane 

z príjmu z prevádzkovania malých vodných elektrární do vákonu 1 MW, veterných 

elektrární, tepelných čerpadiel, solárnych zariadení, zariadení na výrobu  a energetické 

využitie bioplynu, zariadenia na výrobu tepla alebo elektriny z biomasy zariadenia 

v roku uvedenia zariadenia do prevádzky a v nasledujúcich piatich rokoch v zmysle § 

4 ods 1 písm e.) Zákona o daniach z príjmu. Česká republika poskytuje taktiež daňové 

zvýhodnenie vo forme odpustenia spotrebnej dane pre biopalivá pridávané do 

motorových benzínov a nafty. 

 

Pripojenie energetického zariadenia do distribučnej sústavy je v oboch právnych 

systémoch upravené zhodne, a to na základe zmluvy o pripojení. Každý štát však 
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nastavil rozdielne podmienky na základe ktorých sa samotná zmluva o pripojení 

uzatvára. V oboch prípadoch je nutné splniť všetkých technických podmienky 

pripojenia do siete a podať žiadosť, ktorá musí obsahovať súhlas vlastníka 

nehnuteľnosti s umiestnením zariadenia, územne plánovacia informácia 

o podmienkach vydania územného rozhodnutia, harmonogram prípravy výstavbu 

výrobného zariadenia a štúdia pripojiteľnosti. Česká legislatíva upravuje povahu, 

záväznosť a vynútiteľnosť štúdie pripojiteľnosti vyhláškou. Na Slovensku je štúdia 

pripojiteľnosti upravená len v rámci prevádzkových poriadkov jednotlivých 

distribučných sústav. Prevádzkovatelia distribučných sústav sú oprávnení vyžadovať 

vypracovanie štúdie pripojiteľnosti podľa vlastnej úvahy na základe individuálneho 

posúdenia žiadosti. Tento stav nepochybne odporuje základným zásadám, ktoré 

stanoví komunitárne právo v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie, a to 

transparentný prístup nových zariadení do sietí a zákaz diskriminácie.  

 

Česká republika v rámci obmedzenia špekulatívnej blokácie kapacity siete upustila od 

systému vydávania stanovísk s rezerváciou kapacity a nahradila ho prísnejším 

zmluvným vzťahom medzi výrobcom a prevádzkovateľom distribučnej sústavy. 

Výrobca je povinný pripojiť zariadenie v lehote stanovenej zmluvou o pripojení 

a uhradiť 50% pripojovacích nákladov. Je teda v záujme výrobcu predkladať žiadosť 

o pripojenie pre realizovateľný projekt a dodržať stanovenú lehotu pripojenia. 

Slovenská právna úprava naďalej vyžaduje stanovisko prevádzkovateľa distribučnej 

sústavy, ktoré okrem záväzných technických podmienok stanoví aj výšku 

rezervovanej kapacity. Toto stanovisko je však možné previesť na iný subjekt, na 

základe zmluvného vzťahu, ktorým nový subjekt vstúpi do práv a povinností 

pôvodného subjektu.  

Slovenská republika vyriešila problematiku špekulatívnej blokácie rezervovanej 

kapacity sprísnením povinnosti získať osvedčenie o súlade investičného zámeru pre 

všetky projekty výstavby fotovoltaických elektrární, okrem zariadení využívajúcich 

slnečnú energiiu inštalovaných na budovách s celkovým výkonom do 100 kW.  Na 

koľko toto osvedčenie má povahu správneho aktu, je prevoditeľnosť osvedčenia 

vylúčená. Investori sú teda povinní získať osvedčenie skôr než dôjde k samotnej 
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rezervácii kapacity na základe vydaného stanoviska, čím by sa mali odstrániť prípady, 

špekulatívnej rezervácie kapacity a následné obchodovanie s touto kapacitou. 

 

Množstvo žiadostí o pripojenie nových fotovoltaických zariadení k elektrizačnej 

sústave prinútila oba štáty prijať nové právne opatrenia v oblasti legislatívnej úpravy 

obnoviteľných zdrojov energie. Obrovský záujem investorov bol zapríčinený 

predovšetkým znížením nákladov na fotovoltaické panely až o 40%, pričom na tento 

stav nebolo možné reagovať patričným znížením garantovaných výkupných cien 

elektriny, nakoľko právna úprava umožňovala medziročný pokles výkupných cien len 

o 10% na Slovensku, v Čechách dokonca len o 5%. Z tohto sa znížila návratnosť 

investícií do fotovoltaických zariadení o niekoľko rokov a došlo k zvýšeniu cien 

elektriny odoberanej konečnými spotrebiteľmi. 

Česká republika reagovala na túto situáciu prijatím novely Zákona o podpore 

OZE, podľa ktorej maximálna 5% hranica medziročného zníženia výkupných cien 

neplatí v prípade zariadení, pri ktorých návratnosť investícií je kratšia než 11 rokov. 

Energetický regulačný úrad pri stanovení výkupných cien na rok 2011 už nie je 

obmedzený v prípade stanovenia výkupných cien pre fotovoltaické zariadenia, pretože 

návratnosť investícií nižšia než 11 rokov sa týka práve týchto zariadení. 

Slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v máju roku 2010 zverejnil 

návrh výnosu, ktorým reagoval na znižovanie nákladov na výstavbu fotovoltaických 

zariadení. Na základe výnosu malo dôjsť k významnému zníženiu výkupných cien 

elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, pričom podľa tohto výnosu mal úrad 

postupovať pri stanovení výkupných cien už od 15. júna 2010. Doterajšie výnosy 

úradu menili predchádzajúce výnosy tak, že v prechodných ustanoveniach stanovili 

účinnosť pre konanie o cenách až v nasledujúcom kalendárom roku.  Navrhovaný 

výnos teda odporoval ZoOZE, nakoľko menil platné a účinné stanovenie ceny 

stanovené výnosom 7/200983, podľa ktorého bol úrad povinný postupovať počas 

celého roku 2010. 

Navrhovaný výnos taktiež porušil ustanovenie ZoOZE, ktoré pripúšťa 

maximálne 10 % medziročný pokles výkupných cien z dôvodu, že stanovil ceny, ktoré 

                                                            
83 Výnos ÚRSO 7/2009, citované dňa 8‐10‐2010, dostupné na: 
http://www.urso.gov.sk/sk/legislativa/vynosy . 
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sú oproti roku 2009 nižšie o 20 až 30 %. Dôvodová správa k výnosu uvádza, že výnos 

nebude mať vplyv na verejné financie, obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry 

a na podnikateľské prostredie a v doložke zlučiteľnosti uvádza zrušené predpisy 

komunitárneho práva. V skutočnosti však výnosy Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví významne zasahujú do práv a povinností fyzických a právnických osôb, ako 

aj orgánov štátu. Všeobecným princípom právneho štátu je požiadavka právnej istoty 

a ochrana dôvery občanov v právny poriadok, ktorá je dosiahnutá predovšetkým 

zákazom spätnej účinnosti právnych predpisov, alebo ich jednotlivých ustanovení. 

Podľa Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR „Štátne orgány môžu konať len na základe ústavy, v jej 

medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Z tohto dôvodu zmena 

výkupnej ceny elektriny v priebehu rozhodného obdobia predstavuje nielen porušenie 

ZoOZE, ale taktiež porušenie Ústavy Slovenskej republiky.84 

Nakoľko návrh výnosu  č. 2/2010 odporoval právnym predpisom a skupiny 

investorov hrozili Slovenskej republike žalobami z dôvodu porušenia medzinárodných 

zmlúv o ochrane investícií, nakoniec k prijatiu navrhovaného výnosu nedošlo. Výnos 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2010, ktorý nadobudol účinnosť 30. júna 

2020 znížil výkupné ceny pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov o necelých 

10%, pričom podľa tohto výnosu bude úrad postupovať až v roku 2010. Problematika 

zníženia návratnosti investícií v prípade výstavby fotovoltaickcých zariadení však na 

Slovensku ostala nevyriešená. 

 

 

4.3 Zhrnutie 

 

Oblasť obnoviteľných zdrojov energie upravuje ZoOZE, ktorý zaručuje právnu 

a investičnú istotu prostredníctvom stanovenej podpory vo forme povinného výkupu 

elektriny vyrobenej z alternatívnych zdrojov garantovaného na 15 rokov. ZoE stanoví 

podmienky pre podnikanie v oblasti energetiky, ako aj podmienky pre výstavbu 

a pripojenie energetického zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do 

                                                            
84 Pripomienky k návrhu výnosu ÚRSO č. 2/2010 vypracované Slovak RE Agency, n.o., citované dňa 8‐10‐
10, dostupné na: http://www.skrea.sk/uploads/media/Hromadna_Pripomienka_URSO.pdf . 
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sústavy. Výkupné ceny elektriny stanoví Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, 

pričom je obmedzený maximálnou 10 % hranicou medziročného poklesu cien.  

 Slovensko, podobne ako Česká republika, bolo nútené prijať opatrenia voči 

zvýhodneniu fotovoltaických elektrární oproti iným obnoviteľným zdrojom energie. 

Na rozdiel od českej právnej úpravy však nedošlo k zníženiu výkupných cien, ale 

k stanoveniu nových administratívnych prekážok pre výstavbu solárnych zariadení. 

Podľa novej právnej úpravy je nutné pre fotovoltaické zariadenia s celkovou 

inštalovanou kapacitou nad 100kW ziskať osvedčenie o súlade investičného zámeru 

s dlhodobou koncepciou energetickej politiky spolu s ďalšími vyjadreniami 

dotknutých orgánov. Nakoľko vydanie uvedeného osvedčenia a súvisiacich vyjadrení 

závisí najmä na správnom uvážení, je zrejmé, že toto opatrenie porušuje základné 

požiadavky európskeho práva, a to transparentnosť a zákaz diskriminácie v oblasti 

podpory obnoviteľných zdrojov energie. 
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Záver 

 
Ľudstvo už od nepamäti využíva všetko, čo mu poskytuje príroda a prostredie, 

v ktorom žije. Tak ako sa menia potreby ľudí a vyvíjajú technológie, menia sa aj 

možnosti využitia zdrojov, ktoré poskytuje naša planéta. Do konca 18. storočia bolo 

najrozšírenejším zdrojom energie drevo. S počiatkom priemyselnej revolúcie však 

došlo k jeho nahradeniu fosílnymi palivami. V polovici 20. storočia bolo prvý krát 

k využité štiepenia jadra na výrobu energie.  

Obrovský technický pokrok minulých storočí však okrem využitia nových 

zdrojov priniesol aj mnohé negatíva. Energetický priemysel sa stal najväčším 

znečisťovateľom životného prostredia, pričom opomenúť sa nedá ani skutočnosť, že 

priemyselný sektor má v súčasnosti najvyššiu spotrebu energie. Rizikom jadrového 

priemyslu sú predovšetkým havárie jadrových elektrární, ktoré majú fatálne 

ekologické následky. Vyčerpateľnosť a obmedzená dostupnosť fosílnych palív je 

silným nástrojom svetovej politiky, o čom svedčia aj tzv. „ropné a plynové krízy“.  

Z týchto dôvodov energetická politika jednotlivých štátov usiluje 

o minimalizáciu negatívnych vplyvov tradičného využitia fosílnych palív a jadra. 

Cieľom je predovšetkým zvýšenie energetickej bezpečnosti, teda zníženie dodávok 

energie, poprípade zdrojov na jej výrobu a ochrana životného prostredia pred 

ekologickými haváriami ako aj pred sústavným znečisťovaním skleníkovými plynmi. 

Prostriedkom k dosiahnutiu týchto cieľov je zvýšenie využívania obnoviteľných 

zdrojov energie, ktoré predstavujú alternatívu k tradičnej výrobe energie. 

Najdôležitejším nástrojom štátnej energetickej politiky je teda vytvorenie podmienok 

pre vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov, a to predovšetkým prostredníctvom 

vhodných legislatívnych opatrení. 

 

V súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja je využívanie obnoviteľných 

zdrojov presadzované na celosvetovej úrovni prostredníctvom medzinárodných 

dohovorov. Tieto dokumenty primárne upravujú ochranu životného prostredia 

a presadzujú rozumné využívanie zdrojov energie, ktoré nezaťaží krajinu nad únosnú 

mieru. Nahradenie tradičnej výroby energie alternatívnymi zdrojmi je účinným 

nástrojom v odstraňovaní globálnych problémy životného prostredia (skleníkový 
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efekt, poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme, kyslé dažde). Za účelom efektívneho 

využívania obnoviteľných zdrojov je potrebné, aby štáty medzinárodného 

spoločenstva prijali spoločné záväzky aj v oblasti energetiky. Zásada suverenity štátov 

nad vlastnými prírodnými zdrojmi je však jednou z najväčších prekážok, ktorá stojí v 

ceste medzinárodnej spolupráci v tomto odvetví. V súčasnosti dosahujú najväčší 

podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov štáty s vyspelou ekonomikou. Keď 

však uvážime geografické podmienky niektorých rozvojových krajín, je zrejmé, že 

potenciál výroby alternatívnej energie je v týchto krajinách mnohonásobne vyšší, ale 

doposiaľ nevyužitý. Medzinárodné spoločenstvo by teda malo vytvoriť podmienky 

pre investície do projektov výstavby zariadení v krajinách, kde vyššiemu využitiu 

obnoviteľných zdrojov bránia ekonomické a legislatívne prekážky.  

Vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov môže pozitívne ovplyvniť životné 

prostredie, energetiku a ekonomiku na celosvetovej úrovni. Z tohto dôvodu je nutné, 

aby problematika alternatívnych zdrojov bola dostatočne upravená v medzinárodne 

právnych dokumentoch a aby jednotlivé štáty medzinárodného spoločenstva zahájili 

spoluprácu za účelom maximálneho využitia obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Európska Únia je vo veľkej miere závislá na dovoze energie a zdrojov na jej výrobu, 

z tohto dôvodu je jedným z popredných cieľov zaistenie energetickej bezpečnosti. 

Podpora obnoviteľných zdrojov energie sa tak stáva najdôležitejším prostriedkom 

k dosiahnutiu tohto cieľa, nakoľko v prípade maximálneho využitia potenciálu danej 

krajiny, členské štáty môžu získať energetickú nezávislosť a stabilitu. Využívanie 

alternatívnej energie napĺňa aj ďalšie ciele Európskej Únie, a to predovšetkým 

zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti, podporu 

udržateľného rozvoja a ochranu životného prostredia.  

 Za účelom zvýšenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov využíva Európska 

Únia nástroj finančnej podpory poskytovanej do toho odvetvia energetiky a taktiež 

nástroj legislatívny, najmä vo forme smerníc a nariadení, ktorých účelom je zosúladiť 

vnútroštátnu právnu úpravu v oblasti využívania alternatívnej energie. Komunitárne 

právo predovšetkým stanoví záväzný cieľ podielu energie vyrobenej z obnoviteľných 

zdrojov na celkovej výrobe energie Európskeho Spoločenstva, ale aj jednotlivých 

členských štátov. Spôsob, akým štáty dosiahnu stanovené ciele je ponechaný 
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vnútroštátnej právnej úprave, avšak smernice komunitárneho práva stanovia určité 

princípy, ktoré musia byť dodržané v prípade podpory obnoviteľných zdrojov energie. 

Jedná sa predovšetkým o zákaz diskriminácie výrobcov energie z obnoviteľných 

zdrojov v prípade prístupu do sústavy, transparentnosť energetického trhu, ochranu 

spotrebiteľov, právo na informácie zabezpečené potvrdením o pôvode elektriny 

a zásadu rovnakého zachádzania s účastníkmi trhu s energiou.  

Do roku 2010 stanovila Európska Únia indikatívny cieľ 12 % podielu elektriny 

vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na hrubej domácej spotrebe elektriny. Na základe 

správy Európskej komisie je však zrejmé, že tento cieľ sa nepodarí dosiahnuť. Z tohto 

dôvodu boli prijaté nové legislatívne opatrenia komunitárneho práva, ktoré majú 

vytvoriť právny základ jednotnej podpory obnoviteľných zdrojov energie a chýbajúce 

právne záruky v oblasti investícií vo všetkých členských štátoch Spoločenstva.  

V rámci prijatia tzv. tretieho energetického balíčka dochádza k liberalizácii 

energetických trhov, ktorá umožňuje cezhraničný obchod s elektrinou a plynom.  

Spotrebitelia majú právo na potvrdenie o pôvode elektriny a taktiež na dodávky 

elektriny od dodávateľa bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte je registrovaný. 

V oblasti podpory alternatívnej energie dochádza k prehĺbeniu spolupráce členských 

štátov vo forme obchodovania s elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov a s 

potvrdením o pôvode takto vyrobenej elektriny. 

Nová smernica o podpore obnoviteľných zdrojov energie stanový cieľ 

Spoločenstva vo výške 20 % podielu energie vyrobenej z alternatívnych zdrojov na 

celkovej spotrebe energie do roka 2020. Tento cieľ však bude možné dosiahnuť len 

v prípade, že členské štáty odstránia administratívne prekážky, zdĺhavé postupy 

správnych orgánov a nejasné právne predpisy upravujúce vydávanie súvisiacich 

povolení a osvedčení. 

Právna úprava obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike je rozdrobená 

v obrovskom množstve zákonov ale i podzákonných predpisov, ktoré často podliehajú 

zásadným novelizáciám. Vzhľadom na to, že doba realizácie projektov na výstavbu 

zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje obdobie niekoľkých 

mesiacov,  je nutné stanoviť dlhodobo stabilné podmienky podpory výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov energie pre investorov. Zároveň je nutné vyriešiť otázku 
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možnej diskriminácie druhotných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny 

a tepla. 

Podpora elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie upravená 

Zákonom o podpore OZE transponovala do českej právnej úpravy smernice 

európskeho práva, za účelom splnenia indikatívneho cieľu podielu energie vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov. Ukázalo sa však, že stanovené formy podpory značne 

zvýhodnili výrobu elektriny zo slnečného žiarenia, nakoľko došlo k výraznému 

poklesu zriaďovacích nákladov na výstavbu fotovoltaických zariadení, pričom 

výkupná cena elektriny ostala rovnaká. Z tohto dôvodu sa návratnosť investícií do 

solárnych zariadení znížila skoro o polovicu oproti iným druhom obnoviteľných 

zdrojov.  

Nakoľko investície do fotovoltaických zariadení garantovali investorom rýchlu 

návratnosť a vysoký zisk, od roku 2008 do roku 2009 sa päťnásobne zvýšil počet 

inštalovaných fotovoltaických zariadení v Českej republike. Z dôvodu obmedzenej 

kapacity elektrizačnej sústavy však nebolo možné pripojiť všetky nové zariadenia, 

a tak dochádzala k tzv. špekulatívnej rezervácii kapacity, s ktorou investori následne 

obchodovali.  

Na základe týchto skutočností bola v roku 2010 právna úprava obnoviteľných 

zdrojov novelizovaná v dvoch zásadných smeroch. Jedná sa predovšetkým o novelu 

zákona o podpore OZE, ktorá umožnila energetickému regulačnému úradu pružne 

reagovať na zníženie cien fotovoltaických technológii. Zmena vyhlášky 

o podmienkach pripojenia k elektrizačnej sústave zaviedla transparentnejší systém 

rezervácie kapacity pre nové energetické zariadenia, a tým znížila možnosť 

špekulatívnej blokácii rezervovaných kapacít. Napriek nedávnej novelizácii v tejto 

oblasti je však nutné v blízkej dobe uskutočniť ďalšie výrazné zmeny z dôvodu 

harmonizácie českého práva s novými smernicami Európskeho parlamentu a Rady 

v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. 

Ďalším nedostatkom súčasnej úpravy je problematika zodpovednosti za 

odchýlku. Subjekt, ktorý vykupuje elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja, 

povinne preberá za výrobcu zodpovednosť za odchýlku (množstvo vykúpenej 

elektriny, ktorá prevyšuje stratu prevádzkovateľa sústavy). Česká ani európska 

legislatíva neumožňuje prevádzkovateľom sústav, aby s prebytočnou elektrinou 
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obchodovali na trhu. Z tohto dôvody vznikajú zbytočné náklady, ktoré v konečnom 

dôsledku zaťažujú spotrebiteľov v podobe konečných cien za elektrinu. Systém 

podpory obnoviteľných zdrojov energie neumožňuje zastavenie vyplácania podpory 

pre určitý druh obnoviteľného zdroja v prípade dosiahnutia maximálnej kapacity 

elektrizačnej sústavy alebo v prípade dosiahnutia požadovaného podielu daného druhu 

obnoviteľného zdroja na celkovom mixe takto vyrobenej energie. Rozvoj výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov neustále zvyšuje požiadavky na regulačnú 

schopnosť elektrizačnej sústavy a tým aj platby konečných zákazníkov za dodávky 

elektriny. Súčasný stav teda zvyšuje celkovú cenu elektriny a tým znižuje 

konkurencieschopnosť českého priemyslu, ako aj kúpnu silu obyvateľstva. 

Napriek tomu, že cieľ stanovený Európskou Úniou do roku 2010 nie je splnený, 

podpora obnoviteľných zdrojov energie v Českej republike priniesla obrovský rozvoj 

v oblasti alternatívnej výroby energie. Primárny problém legislatívnej úpravy, ktorý 

bráni ďalšiemu rozvoju v tomto odvetví energetiky je nedostatočná právna istota 

spôsobená častými novelizáciami. Taktiež je nutné stanoviť výšku podpory, tak aby 

náklady na výrobu alternatívnej energie neboli prenášané na spotrebiteľov v podobe 

konečnej ceny energie. 

 

Oblasť obnoviteľných zdrojov energie bola na Slovensku upravená až v roku 2009 

prijatím ZoOZE. Chýbajúca právna a investičná garancia neumožnila rozvoj výroby 

alternatívnej energie v takej miere, ako v Českej republike. Z tohto dôvodu sa 

Slovenskej republike nepodarilo ani z ďaleka dosiahnuť indikatívny cieľ podielu 

energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov stanovený Európskou Úniou. Napriek 

tomu, že základom pri tvorbe slovenskej aj českej úprava obnoviteľných zdrojov boli 

rovnaké predpisy európskeho práva, obe právne úpravy sa líšia v niektorých 

zásadných otázkach.  

Na základe rozdielnej právnej úpravy, ktorá stanoví podmienky pre výstavbu 

a pripojenie zariadenia k elektrizačnej sústave je zrejmé, že rozvoju výroby energie 

z obnoviteľných zdrojov výrobca na Slovensku bráni väčšie množstvo 

administratívnych prekážok ako v Českej republike. Predovšetkým posúdenie súladu 

investičného zámeru s energetickou politikou Slovenskej republiky, ktoré závisí 
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najmä od správneho uváženia, je v súčasnosti najväčším problémom výrobcov pri 

realizácii výstavby energetického zariadenia.  

Právna úprava obnoviteľných zdrojov na Slovensku má množstvo nedostatkov, 

ktoré je možné odstrániť rešpektovaním Ústavy Slovenskej republiky a platných 

zákonov pri tvorbe či zmene právnych predpisov v tejto oblasti. V prvom rade je 

nutné právne upraviť právomoc subjektov a povahu stanovísk a rozhodnutí sui 

generis, ktorými tieto subjekty zasahujú do práva a povinností účastníkov na trhu 

s energiou. Rovnako je nutné pri tvorbe novej legislatívy dôsledne upraviť prechodné 

ustanovenia a vzťah jednotlivých právnych predpisov k iným zákonom (napr. 

k správnemu poriadku). V súčasnej situácii, keď väčšina investorov stratila dôveru 

v právny systém Slovenskej republiky, nie je možné očakávať zvýšenie produkcie 

energie z obnoviteľných zdrojov energie, a teda ani splnenie záväzkov Slovenskej 

republiky vyplývajúcich z komunitárneho práva. 
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Abstrakt 

 
Predkladaná diplomová práca sa venuje problematike právnej úpravy obnoviteľných 

zdrojov energie s dôrazom na právnu úpravu výroby elektrickej energie 

z alternatívnych zdrojov. Práca prináša prehľad medzinárodných dokumentov 

a nástrojov medzinárodného práva v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie. 

Česká a Slovenská republika sú členské štáty Európskej Únie, z tohto dôvodu sa 

diplomová práca zaoberá taktiež európskou legislatívou, ktorá zjednocuje energetické 

trhy jednotlivých členských štátov a stanoví záväzné ciele podielu energie vyrobenej 

z obnoviteľných zdrojov.  

  

Na základe stanovených vedeckých metód práca dokumentuje historický vývoj 

a základné východiská pri tvorbe právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie. 

Využitím komparatívnej metódy prináša porovnanie a zhodnotenie právnej úpravy 

obnoviteľných zdrojov energie v českom a slovenskom právnom poriadku. Cieľom 

diplomovej práce je poskytnúť prehľad právnej úpravy obnoviteľných zdrojov energie 

z hľadiska práva životného prostredia a energetického práva v Českej republike a na 

Slovensku.  

 

Kľúčové slová: obnoviteľné zdroje energie, životné prostredie, energetická politika, 

právna podpora 
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Abstract 

 
Submitted thesis presents issues of legal regulations on renewable energy sources 

emphasizing mainly legal regulations concerning electricity generation of alternative 

sources. This thesis offers a review of international documents and instruments of 

international law within a scope of the support of renewable energy sources. 

Regarding the Czech and Slovak Republic as members of European Union, this thesis 

also concerns an overview of the European legislation as a tool of integration of 

energetic markets of single member states and setting binding targets on quota of 

energy produced from renewable energy sources in the EU member states. 

 

Based on the set scientific methods, the thesis describes historical development and 

basic resources used by creation of legal regulations for renewable energy sources. 

Using comparative method it summarizes and compares legal regulations on the 

renewable sources of energy as used in Czech and Slovak legal system. The objective 

of the thesis is to provide a complex overview of the legal regulation on the renewable 

sources of energy as the part of environmental law and energy law in the Czech 

Republic and Slovakia. 

 

Keywords: renewable energy sources, environment, energy policy, legal support 
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územního rozvoje a územně  plánovací  dokumentaci,  závazných stanovisek 

při ochraně zájmů chráněných  zákonem  č.  406/2000  Sb., o hospodaření 
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energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických 

zařízení. 

22. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

pravidlá pre fungovanie trhu s energetikou. 

23. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 377/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy 

a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete 

24. Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. 

25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/77/ES o podpore výroby 

elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vnútornom trhu s elektrinou. 

26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/30/ES o podpore užívania 

biopalív alebo iných obnoviteľných pohonných hmôt v doprave. 

27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpore výroby 

elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a o zmene a následnom zrušení 

smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. 

28. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 

2003/54/ES. 

29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/73/ES o spoločných 

pravidlách pre vnútorných trh so zemným plynom a o zrušení smernice 

2003/55/ES. 

30. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/8/ES o podpore 

kombinovanej výroby tepla a elektriny založenej na dopyte po užitočnom teple 

na vnútornom trhu s energiou. 

31. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/32/ES o energetickej 

účinnosti u konečného užívateľa a o energetických službách. 

32. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetickej 

náročnosti budov. 

33. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 93/76/EHS o obmedzovaní emisií 

oxidu uhličitého zlepšením energetickej účinnosti. 

34. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/42/ES o posudzovaní vplyvov 

niektorých zámerov a programov na životné prostredie. 
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35. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES o prístupe verejnosti k 

informáciám o životnom prostredí. 
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Príloha č. 1 

 

 
Svetová produkcia energie z fotovoltaických zariadení 

 

 
 
Zdroj: Renewable Energy Snapshots 2010,  

dostupné na: http://www.eref-europe.org/dls/pdf/2010/renewable_energy_snapshots_2010.pdf 

. 
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetová spotreba energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

 

 

 

 

 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 

dostupné na: www.mzp.cz/.../OVV-TDHK09_OZE_CR_Pavlica_Svec-20091023.ppt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podíl jednotlivých druhů OZE na hrubé výrobě 
elektřiny z OZE v roce 2008 

Celková hrubá výroba 3 730,4 GWh

26,1%

28,3%6,6%

33,0%

5,7%

0,3%

Malé vodní elektrárny [do 10 MW] Velké vodní elektrárny  [nad 10 MW] Fotovoltaické elektrárny

Větrné elektrárny Biomasa Bioplyn
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Príloha č.  3 
 

 

Svetová spotreba energie vyrobenej z obnoviteľnýc zdrojov 

 
 

 
Zdroj: Department of Energy (DOE) Energy Information Administration (EIA) 2009, 

dostupné na: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ . 
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Príloha č.  4 
 

 

Vývoj využívania solárnej energie v Českej republike 

 

 
 

 

Zdroj: Energetický regulačný úrad, dostupné na: http://www.eru.cz/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 


