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ENERGETICKÁ  DRUŽSTVA  JAKO  NÁSTROJ  ROZVOJE  OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ 

Spotřeba energie  vykazuje celosvětově rostoucí  tendenci,  ČR nevyjímaje.  (Worldbank,  2011) 
Avšak protože její výroba z konvenčních zdrojů není příliš šetrná k životnímu prostředí a není do 
budoucna ve stávající míře udržitelná (fosilních zdrojů je omezené množství), obrací se stále větší 
pozornost  k  obnovitelným  zdrojům  energie.  Ač  obnovitelné  zdroje  v  porovnání  s  primárními 
energetickými zdroji nevykazují  tak vysoký výkon, mají  řadu výhod a mnohem širší  rozvojový 
potenciál. Způsobů, jak obnovitelné zdroje rozvíjet je mnoho. Cesta velkých soukromých solárních 
parků se v ČR příliš neosvědčila. Sice pomohla naplnit dílčí cíl EU „8% energie z obnovitelných 
zdrojů v ČR roce  2010“,  ale  vinou opožděné politické  korekce  výkupních  cen  se  tento  rozvoj 
promítl  negativně  jak  v  krajině,  tak  v  cenách  energie  (i  když  tam je  podstatný  i  nárůst  např. 
poplatku za distribuci), tak v postoji veřejnosti vůči obnovitelným zdrojům.

Obnovitelné  zdroje  jsou  svým  měřítkem  a  výkonem  vhodné  především  k  decentralizované 
výrobě elektřiny a má-li být jejich využití efektivní, musí se stavět v blízkosti sídel. To je však 
obtížné, či úplně nemožné, pokud s tím jejich obyvatelé nesouhlasí. Zahraniční zkušenost ukazuje, 
že obnovitelné zdroje bývají lidmi daleko lépe přijímány, pokud tyto zdroje sami vlastní. Při vhodně 
nastavené  legislativě  má  družstevní  vlastnictví   řadu  výhod  –  kromě  lepšího  přijetí  ze  strany 
místních  je  to  také  možná  tvorba  pracovních  míst,  zdroj  příjmu  pro  komunitu,  větší  místní 
energetická soběstačnost, nižší ceny energie, nižší emise oxidu uhličitého a další. Pro tyto výhody 
se energetická družstva vyskytují v zahraničí stále častěji, v České republice jde však o neznámý 
jev. Proto mi přijde vhodné se mu blíže věnovat. 

HODNOTOVÁ VÝCHODISKA

Ve zvoleném tématu se protíná řada hodnot, přičemž se jedná především o principy udržitelného 
rozvoje, energetické bezpečnosti země, šetrnosti k životnímu prostředí a občanské angažovanosti.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Práce bude pracovat především s teoriemi udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. 

CÍLE PRÁCE

Diplomová práce si klade za cíl: 

3. popsání fenoménu energetických družstev,
4. zjistit příčiny rozvoje energetických družstev v zahraničí,
5. zjistit faktory, které brzdí rozvoj energetických družstev v ČR.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

1) Co je to energetické družstvo a jak funguje? V ČR jde o neznámý fenomén, je tudíž záhodno 
ho nejprve dobře vysvětlit, aby čtenář získal podrobnou představu o tom, co to energetické družstvo 
je, jak vzniká, jak se jeho členové organizují, jak je financováno, v čem je družstevní vlastnictví 
výhodnější než jiné formy vlastnictví a kde jsou naopak jeho slabiny. 

2) Jaké faktory podporují rozvoj energetických družstev v zahraničí? V některých zemích jsou 
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energetická družstva dlouho zavedeným způsobem vlastnictví energetických zdrojů (např.  USA, 
Dánsko), jinde se naopak rychle rozvíjí (např. Německo, Austrálie, Kanada). Svou roli zde jistě 
hraje například hledisko životního prostředí, ale také přiznaná politická i finanční podpora nebo 
sociální faktory (tradice, míra angažovanosti občanů atd.)

3) Jaké faktory brání rozvoji energetických družstev v České republice? V České republice se 
zatím  energetická  družstva  vůbec  nevyskytují  a  rozvoj  obnovitelných  zdrojů  je  u  nás  také 
problematický.  Do  sousedního  Německa  to  přitom není  tak  daleko,  otázkou  tedy je,  co  v  ČR 
neděláme, nebo co děláme jinak. Opět lze předpokládat, že se bude jednat o faktory politické a 
ekonomické podpory, ale i o sociální faktory a tradice. 

METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP K TÉMATU

Jelikož v ČR není k tématu energetických družstev dostatek literatury (prakticky žádná), popis a 
vysvětlení fenoménu energetických družstev bude probíhat zejména na základě rešerše zahraničních 
sekundárních zdrojů a zahraniční literatury. Bude se jednat o odborné články, studie, legislativní 
dokumenty, výzkumné zprávy a odborné webové stránky. Z literatury budou také čerpány podklady 
k teoretické části,  bude se jednat  zejména o knihy a odborné články zabývající  se udržitelným 
rozvojem a místní Agendou 21. 

Faktory podporující  rozvoj energetických družstev v zahraničí  a bránící  rozvoji  tohoto druhu 
vlastnictví  obnovitelných  zdrojů  u  nás  budou  vedle  sekundárních  pramenů  uvedených  výše 
získávány také z polostrukturovaných rozhovorů. Do nich budou zapojeni dánští i čeští odborníci na 
obnovitelnou  energetiku,  zástupci  dánských  družstev  a  čeští  vlastníci  obnovitelných  zdrojů.  U 
dánských družstevníků budou kladeny otázky, typu co je vedlo k volbě tohoto druhu vlastnictví a v 
čem spatřují jeho výhody, u čeští majitelé pak budou tázáni, zda znají energetická družstva a co by 
je přimělo zvolit tento druh vlastnictví. 

KEY WORDS:

Energetická družstva, obnovitelné zdroje, udržitelný rozvoj
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ÚVOD

Tato práce byla napsána ze dvou hlavních podnětů.  Prvním podnětem je nezvládnutý rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie v České republice, který probíhá stylem „ode zdi ke zdi“. 

V roce 2005 byla na popud Evropské unie v ČR zavedena zákonná podpora obnovitelných zdrojů 

energie. Nastavena byla tak, aby docházelo k postupnému rozvoji odvětví. Když však v letech 2007 

začaly ceny fotovoltaických panelů prudce klesat, jejich podpora nebyla korigována. Následkem 

toho  v  ČR  vyrostlo  množství  velkých  solárních  parků  (čím  větší  zdroj,  tím  více  se  podpora 

vyplatila) a s nimi vzrůstalo i riziko velkého zdražení elektřiny. Na pozvolné řešení už bylo pozdě, 

reakce tedy byla radikální a kromě snížení finanční podpory obnovitelných zdrojů byly zavedeny 

zpětné postihy investorů, kteří podporu využili (tzv. srážková daň) i další překážky jejich dalšího 

rozvoje (např. stop-stav). 

Nezvládnutý  rozvoj  solárních  elektráren  byl  následně  prezentován  jako  nehoda  způsobená 

prosazováním obnovitelné energie. Aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo, tak aktuální 

Státní energetická koncepce preventivně s obnovitelnými zdroji do budoucna prakticky nepočítá. 

Během pěti let jsem si tak prošli od stadia skromného rozvoje přes bouřlivý nárůst až k razantnímu 

útlumu. 

Takto jistě rozvoj perspektivního odvětví vypadat nemá. Jelikož ve světě právě probíhá boom 

obnovitelných zdrojů bez podobných potíží jako u nás, nabízí se otázka, co v tomto ohledu můžeme 

dělat  lépe? Jak to  dělají  jiné státy,  že obnovitelné zdroje mohou stavět  v hojných počtech,  bez 

větších dopadů na ceny energie a zároveň s podporou většiny obyvatel?

Jednou z relevantních odpovědí je rozvoj obnovitelné energetiky zdola, což je v českém kontextu 

odpověď  překvapivá.  Skupinové  projekty  obnovitelných  zdrojů  iniciované,  financované  a 

spravované  samotnými  občany totiž  v  ČR prakticky neexistují  (i  když  je  zde  několik  prvních 

vlaštovek na podobném principu). Právě nedostatek informací o tomto druhu podnikání v českých 

podmínkách je druhým hlavním podnětem k napsání této práce. 

Ačkoli lze obnovitelné zdroje budovat formou rozsáhlých větrných nebo solárních farem, není to 

ideální přístup v osídlených oblastech. Obnovitelné zdroje jsou svými rozměry a výkonem vhodné 

zejména k decentralizované výrobě energie, tzn. k využívání většího množství menších zdrojů. Aby 

bylo jejich využití co nejefektivnější, musí se tyto zdroje provozovat v blízkosti sídel. A aby nebyly 

„jablkem sváru“, musí s tím místní obyvatelé souhlasit – nebo ještě lépe, mohou se na nich podílet a 

z daných zdrojů sami profitovat. 
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Energetická  družstva  jsou  alternativním  přístupem  k  výrobě  energie  zohledňující  udržitelný 

rozvoj. Jejich činnost se však zdaleka nemusí omezovat jen na výrobu energie. Družstevní princip 

jako forma podnikání se ve světě uplatňuje rovněž při distribuci energie, pěstování biomasy nebo 

při  provozování přenosové soustavy.  Jedná se přitom o etické,  ekonomické a ekologicky šetrné 

podnikání. Ač to může českému čtenáři připadat jako „sci-fi“, např. v Dánsku, ve Švédsku nebo v 

USA je to fungující praxe. 
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CÍL PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A METODY 

OSN  vyhlásila  rok  2012  mezinárodním  rokem  družstev  a  udržitelné  energie  pro  všechny 

("sustainable  energy  for  all"),  jedná  se  tedy  o  téma  aktuální.  (United  nations,  2012,  2012a) 

Navzdory tomu jsou energetická družstva v České republice prakticky neznámým jevem. Na 

základě tohoto předpokladu si diplomová práce klade dva cíle: 

1) popsat a vysvětlit fenomén energetických družstev,

2) identifikovat příčiny rozvoje energetických družstev v zahraničí a příčiny neexistence 

tohoto druhu podnikání v ČR.

 

K cílům se pojí tyto výzkumné otázky: 

1. Co je to energetické družstvo, jak funguje, jaké jsou jeho výhody a nevýhody? 

2. Jaké faktory vedou k rozvoji družstev v zahraničí?  

3. Jak se tyto faktory (ne)projevují v ČR? Jaké v ČR působí další faktory, které rozvoj družstev 

v ČR brzdí? 

4. Lze v podmínkách České republiky provozovat energetická družstva? 

5. Co bychom měli udělat, pokud bychom chtěli v ČR rozvíjet energetická družstva? 

 

Výzkumná otázka č. 1 bude zodpovězena v první kapitole převážně studiem sekundárních dat. 

Bude  se  jednat  především o  odborné  studie  a  webové  stránky zabývající  se  družstevnictvím a 

energetickými družstvy. Vzhledem k tomu, že se tento fenomén v ČR nevyskytuje, bude se jednat o 

zahraniční  zdroje.  Informace  získané  studiem  sekundárních  dat  budou  doplněny  informacemi 

získanými z osobního rozhovoru s dánským odborníkem v této oblasti.1

Výzkumné otázky č. 2 – 5 budou zodpovězeny s využitím komparativní případové studie, která 

porovnává dva případy, dvě země:

• Dánsko, zemi hojně využívající energetická družstva,

• Českou republiku, zemi, která naopak družstva v energetice nevyužívá. 

Případová studie byla vytvořena z primárních i sekundárních dat. Primární data byla získávána 

z telefonických rozhovorů a dotazníkových šetření. Respondenti byli jednak čeští i dánští odborníci 

1 Rozhovor s Prebenem Maegaardem byl původně prováděn za účelem získání informací k případové studii. Ovšem 
respondent se vyjadřoval velmi široce a tak bylo kromě odpovědí na otázky v dotazníku získáno i  množství dalších 
relevantních informací k tématu energetických družstev. 
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na obnovitelnou energetiku a jednak zástupci českých obcí (nejčastěji starostové) vlastnících obecní 

obnovitelné zdroje. Podle dostupných informací energetická družstva v ČR nejsou, jako nejbližší 

model tedy byly zvoleny obce vlastnící obnovitelný zdroj energie. 

Výběr respondentů probíhal účelově. Bylo potřeba sehnat respondenty, kteří mají povědomí o 

družstevním,  komunitním  či  obecním  využití  obnovitelných  zdrojů  a  navíc  hovoří  autorovi 

srozumitelnou řečí – tj. česky nebo anglicky. Účelová metoda výběru bohužel neumožnila sehnat 

pro  výzkum  zástupce  dánských  energetických  družstev,  neboť  buď  nebylo  známo,  zda  mluví 

anglicky, nebo to známo bylo, ale tyto respondenty se nepovedlo kontaktovat. Kontakty na české i 

dánské odborníky byly získány online, kde se objevují jako autoři tematických publikací a článků 

nebo jako kontaktní  osoby institucí,  které  jsou na rozvoj  obnovitelné energetiky zaměřené (viz 

seznam  respondentů).  Obce  vlastnící  obnovitelné  zdroje  byly  vybrány  na  základě  účasti  ve 

výzkumu Trastu pro ekonomiku a společnost: „Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie  

českým obcím? Souhrnná zpráva o zkušenostech venkovských obcí vlastnící zařízení na produkci  

elektřiny  a  tepla  z  obnovitelných  zdrojů  energie,“ pro  nějž  byly  tyto  obce  vyhledány  pomocí 

poměrně komplexního postupu – každý typ zdroje (fotovoltaika, vodní elektrárna...) si žádal jiný 

přístup. (Němcová, 2010) Kontakty celkem na 31 obcí byly následně vyhledány online. 

Pro sběr primárních dat byly zvoleny dotazníky s otevřenými otázkami, které byly respondentům 

zaslány elektronickou  poštou.  Respondenti  byli  rozděleni  na  3  skupiny:  dánští  odborníci,  čeští 

odborníci  a čeští  starostové.  Otázky v dotazníku se lišily podle skupiny respondentů,  neboť od 

každé z nich bylo možné získat jiné informace. Např. lze stěží předpokládat, že sebelepší dánský 

odborník bude znát podrobně vývoj a kontext obnovitelných zdrojů v ČR nebo že český starosta 

bude znát  faktory rozvoje energetických družstev v Dánsku.  Respondenti  mohli  odpovídat  buď 

písemně vyplněním dotazníku, nebo otázky zodpovědět v telefonickém rozhovoru, který byl veden 

podle  dotazníku.  Telefonické  rozhovory  byly  se  svolením  respondentů  nahrávány  a  následně 

přepsány formou shrnujícího protokolu.  Respondenti,  kteří  odpověděli,  využili  obou možností  – 

někteří poslali vyplněný dotazník, s jinými byl proveden telefonický rozhovor. Použití otevřených 

otázek a polostrukturovaných rozhovorů bylo uznáno za vhodné vzhledem k povaze výzkumných 

otázek. Otevřený rozhovor by byl pro výzkum příliš široký a použití uzavřených otázek by zase 

příliš  redukovalo  možné  spektrum odpovědí.  (Disman,  2000)  Celkový  počet  respondentů  není 

velký, těžiště výzkumu bude tudíž stát především na studiu sekundárních dat a primární data budou 

použita spíše pro doplnění. Byť v kvalitativním výzkumu není velikost vzorku zásadní parametr, v 

tomto případě rozhovory nepřinesly tolik relevantních informací, aby mohly posloužit jako stěžejní 

část výzkumu. 

Zdrojem sekundárních dat byly především české  i  zahraniční  tištěné a  elektronické zdroje 
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věnované  převážně  energetice,  energetickým družstvům,  obnovitelným zdrojům a  udržitelnému 

rozvoji. Mezi ně patří odborné knihy, legislativní dokumenty, odborné studie, články z odborných 

periodik,  ale  i  z  médií,  koncepce a  strategie  rozvoje energetických komunit  a odborné webové 

stránky. 

Dalším zdrojem informací byla autorem navštívená tematická mezinárodní konference „Zelená 

energetika  a  jaderné  elektrárny:  Komu  patří  budoucnost?“  pořádaná  nadací  Heinricha  Bölla, 

Hnutím Duha, sdružením Calla a Zelenou akademií 13. října 2011 v Praze.  Na ní byly získány 

především informace týkající se energetiky, jejích principů a vývojových trendů. 

Jelikož velká část primárních i sekundárních zdrojů je v angličtině, bylo nutné je přeložit do 

češtiny.  Všechny  parafráze  a  citace  zahraničních  dokumentů  a  odborníků  jsou  vlastním 

překladem autora.

Tato práce se zabývá energetickými družstvy převážně na praktické úrovni, jejich současností a 

využitím. Teorií, vztahem ke komunitnímu životu a dějinným vývojem se zabývají další texty2.

Vysvětlení pojmů

Družstevní, komunitní a obecní vlastnictví

Tyto pojmy jsou si velmi blízké a mnohdy splývají nebo se prolínají, jde tedy spíše o definice 

operační, než o formální vymezení (které je v obecnější rovině téměř nemožné). V kontextu této 

práce jsou rozlišeny takto:

• Komunitní vlastnictví obecně lze užívat v širokém smyslu jako označení vlastnictví, v němž 

je angažována celá komunita. V tom případě jde o zastřešující pojem pro všechny níže zmíněné 

druhy vlastnictví. 

• Družstvo je společnost (podnik, firma), organizovaná podle družstevních principů (viz víže) 

vlastněná a demokraticky řízená svými členy. Kromě investice do obnovitelného zdroje svépomocí 

řeší i další agendu - provoz, údržbu, administrativu apod. Družstvo podobně jako soukromá firma 

nemusí jen provozovat obnovitelný zdroj, ale také poskytovat celou škálu souvisejících produktů a 

služeb.

• V úzkém pojetí komunitního vlastnictví je komunitní aktivita omezena na financování zdroje. 

Členové komunity sice zdroj vlastní, ať už skrze přímou investici nebo skrze akciový podíl, ale 
2 např. Petr Holub – Diplomová práce: Obnovitelné zdroje energie, decentralizace společnosti a komunitní život; 

Petra Němcová – Bakalářská práce: Elektrická družstva v proměnách družstevních principů
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nezakládají  za  tím  účelem  organizaci  s  družstevními  principy.  Instalace,  řízení  provozu, 

administrativa a emise akcií jsou zajištěny zvenčí společností, která se na tyto služby specializuje 

(což může být i  družstvo).  Cílem komunitního vlastnictví je vedle podpory zelené energie také 

výhodná investice.  Samotný výraz "komunitní  vlastnictví"  je trochu zavádějící.  Na investici  do 

konkrétní  elektrárny se většinou v praxi  může podílet  kdokoliv,  ale  zpravidla  většina investorů 

pochází z místní komunity, případně jde o vlastníky pozemku/budovy, kde projekt stojí. 

• Obnovitelné zdroje mohou být také v  obecním vlastnictví, které může mít mnoho podob – 

může se jednat o družstvo iniciované obcí, kde bude obec hlavním akcionářem, nebo může celý 

projekt vlastnit a koordinovat obec, obvykle po veřejném slyšení za účasti a konzultace místních 

obyvatel. (Wikipedia, 2009)

Seznam respondentů:

Čeští odborníci:

• Bronislav Bechník – senior expert v České agentuře pro obnovitelné zdroje energie (Czech RE 

Agency, o. p. s.), garant oboru Obnovitelná energie a úspory na portálu TZB-info, člen dozorčí rady 

České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO)

• Milan Smrž – předseda národní sekce a viceprezident evropského sdružení EUROSOLAR 

• Petr Holub –  koordinátor  iniciativy  Šance  pro  budovy,  bývalý  vedoucí  odboru  udržitelné 

energetiky na Ministerstvu životního prostředí

Dánští odborníci:

• Preben  Maegaard,  vedoucí  Severského  lidového  centra  pro  obnovitelnou  energii  (Nordic 

Folkecenter  for  Renewable  Energy),  předseda  Světové  rady pro  obnovitelnou  energii  (WCRE, 

World  Council  for  Renewable  Energy),  senior  vicepresident  sdružení  EUROSOLAR,  Emeritní 

prezident Světové asociace pro větrnou energii (WWEA, World Wind Energy Association)

• Jan Jantzen, manažer Samsoe Energy Agency,

• Energiakademiet, respondent ze Samsoe Energy Academy, který si nepřál zveřejnění svého 

jména. 
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Zástupci obcí:

• Hamšíková Naděžda, místostarostka obce Hostětín

• Milan Kazda, starosta obce Kněžice

• Vladimír Janča, starosta obce Korytná

• Stanislava Sotlová, starostka obce Měňany

• Vladimír Kantořík, starosta obce Zdíkov

Respondenti byli v dotazníku výslovně upozorněni, že nemusí uvádět své jméno (viz příloha) a 

že  pokud  ho  uvedou,  mohou  být  jejich  názory  citovány  v  mé  práci.  Totéž  bylo  sděleno 

respondentům, s nimiž byl proveden telefonický rozhovor. Tito byli  navíc požádáni o souhlas s 

pořízením záznamu. Kromě respondenta ze Samsoe Energy Academy možnost anonymity žádný 

další respondent nevyužil. 
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I. ENERGETICKÉ DRUŽSTVO3

„Lidé a organizace byla ta největší výzva. Mnohem větší než vlastní technická řešení.“

Søren Hermansen

Cílem této kapitoly je odpovědět na první výzkumnou otázku: 

1. Co je to energetické družstvo, jak funguje, jaké jsou jeho výhody a nevýhody? 

K tomu je potřeba vysvětlit jednak družstvo jako druh podnikání a jednak přiblížit obnovitelné 

zdroje jako předmět tohoto podnikání. 

Obnovitelné zdroje energie

Některá  velká  energetická  družstva  v  USA vlastní  a  provozují  mj.  uhelné  nebo  plynové 

elektrárny, ale to je dáno především tím, že tato družstva působí v energetice již od 40. let 20. 

století, kdy uhlí bylo dominantní zdroj. (Dairyland Power Cooperative, 2011) Současná energetická 

družstva  se ubírají  především cestou  obnovitelných zdrojů,  protože  na  rozdíl  od  uhlí  a  dalších 

konvenčních jsou dostupné všude na Zemi (i když samozřejmě v různé míře) a jsou nevyčerpatelné. 

To znamená, že i tam, kde je nedostatek jiných surovin, zpravidla alespoň svítí slunce, fouká vítr, 

nebo se dá pěstovat biomasa, což může tamní komunita využít. 

Obnovitelné zdroje lze využívat v různém rozsahu od malých zdrojů s výkonem v jednotkách 

wattů až po rozsáhlé farmy s výkonem v řádech megawattů. Ovšem právě možnost pořízení zdroje 

elektřiny nebo tepla v malém měřítku je činí využitelné na individuální nebo komunitní úrovni. 

Obnovitelnými  zdroji  energie  (dále  jen  OZE)  se  v  této  práci  rozumí  zařízení  vyrábějící 

elektřinu nebo teplo s využitím vody, větru, slunečního záření, geotermální energie a biomasy.

• Voda -  vodní  elektrárny  využívají  především  mechanické  energie  vodních  toků,  která  je 

udržována koloběhem vody v přírodě. Vodní elektrárny sestávají z vodního díla, vodního stroje a 

generátoru. (Weger a kol.,  2011) Mohou mít různé rozměry, proto se nemusí jednat jen o velké 

přehrady,  ale  i  o  menší  stroje  vystavěné  na  místech  bývalých  vodních  mlýnů,  jezů  nebo  pil. 

(Nazeleno.cz, 2012b)

3 Část této kapitoly pochází z autorova článku „Energetická družstva“ psaného pro internetový portál TZB-info
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• Vítr -  větrné  turbíny  využívají  energie  větru  k  výrobě  elektřiny.  Opět  existují  v  mnoha 

rozměrech od malých větrníků s výkonem v řádech wattů, až po velké stroje s výkonem několika 

megawattů. (Nazeleno.cz, 2012a)

• Slunce - slunce je v širším pojetí v podstatě „motorem“ ostatních obnovitelných zdrojů (mimo 

geotermální energie). Slunce způsobuje proudění větru, vody a tvorbu biomasy. V užším pojetí se 

energií slunce myslí přímé využití slunečního záření a jeho přeměny na využitelnou formu energie. 

Ta může být buď tepelná - ohřev vody, sluneční vařiče, destilační zařízení, fototermické elektrárny, 

nebo chemická - pěstování řas nebo rozklad vody a konečně elektrická s využitím fotovoltaického 

jevu. (Weger a kol., 2011) Nejčastější zařízení na tomto principu jsou solární kolektory (panely pro 

ohřev vody) a fotovoltaické panely. Ty se dají skládat dohromady a tak opět vytvářet zařízení o 

různém výkonu. 

• Geotermální energie - tepelnou energii zemského jádra lze využívat buď pro vytápění, nebo 

pro výrobu elektřiny - turbínu pohání buď pára ze země přímo, nebo je horká voda přeměněna na 

páru  a  tou  se  teprve  pohání  turbína.  Ke geotermální  energii  bývá  řazena  i  energie  prostředí  - 

prostředí (vzduch, voda, půda) má nějakou energii, kterou umí využívat tepelná čerpadla jak pro 

topení, tak pro chlazení. (Nazeleno.cz, 2012)

• Biomasa -  biomasa je hmota organického původu (živočišná i rostlinná).  „Pro energetické  

účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické plodiny) a odpady zemědělské,  

lesní, popř. potravinářské produkce.“ (Nazeleno.cz, 2012) Biomasa je upravována tak, aby se dala 

spálit (sušení, zplyňování a další) a využít buď pro výrobu tepelné nebo elektrické energie, nebo 

obojího najednou (kogenerace), nebo pro pohon v dopravě (dřevěné uhlí, biopaliva atd.). 

 OZE nejsou  v  tuto  chvíli  koncipované  jako  zdroj  určený  k  pokrytí  veškeré  spotřeby 

energie v současné výši, nebo na úrovni ještě vyšší.  Obnovitelné zdroje mají nižší výkon, než 

primární zdroje a jejich výroba je proměnlivá (neplatí pro biomasu a geotermální energii). Využívat 

je na pokrytí spotřeby energie na současné úrovni by bylo nekoncepční – bylo by nutné jich postavit 

velmi mnoho. Musely by být totiž nejen schopné pokrýt aktuální spotřebu elektřiny v každou denní 

dobu, ale také zálohovat svůj proměnlivý výkon. Rozvoj OZE jde proto ruku v ruce se zvyšováním 

efektivity  využívání  energie  a  energetických  úspor, neboť  nejlevnější  je  ta  energie,  kterou 

nemusíme vyrobit, protože není potřeba. (Pačes a kol., 2008) Jak podotkl francouzský odborník 

na energetiku Mycle Schneider na konferenci „Zelená energie a jaderné elektrárny – komu patří 

budoucnost?“,  lidé  v  důsledku  nechtějí  kilowatthodiny,  ale  chtějí  energetické  služby (svícení, 

dopravu, chlazení...). Spíše než na honbu za co nejvyšším počtem kilowatthodin bychom se měli 

20



Diplomová práce                                                                                                   Energetická družstva

zaměřit na to, jak tyto služby zajistit co nejefektivněji. 

Energetická družstva

Družstvo obecně (anglicky co-operative, coop nebo guild) lze vymezit jako „autonomní sdružení  

osob, jež dobrovolně spolupracují na naplnění společných ekonomických, sociálních a kulturních  

potřeb a cílů skrze společně vlastněný a demokraticky řízený podnik.“ (ICA, 2007) Družstvo může 

být  také  zjednodušeně vymezeno jako  firma vlastněná a řízená lidmi,  kteří  využívají  jejích 

služeb nebo kteří v ní pracují. V případě energetických družstev bychom mohli zaměnit kulturní 

potřeby uvedené v definici za potřeby zahrnující zlepšení životního prostředí („environmentální“ 

potřeby).

Zde stojí za povšimnutí, že v případě družstva se jedná o podnik, ne o neziskovou organizace. 

Mluvíme-li o družstvech obecně, je těžké je nějak formálně vymezit. Ač se jimi zákony většiny 

zemí nějak zabývají (a zpravidla začínají výše uvedenou definicí Mezinárodní družstevní asociace), 

míra tohoto zabývání se je velmi různá. V České republice je například družstvo celkem podrobně 

vymezeno obchodním zákoníkem, ovšem naproti tomu v Dánsku je družstvo vymezeno jen velmi 

volně a prakticky neexistuje pevné legální vymezení toho, jak by přesně mělo vypadat. (Jakobsen, 

2010) Navenek mohou být družstva vedena třeba jako soukromá společnost (např. s.r.o.),  vnitřní 

organizace  se  ovšem  řídí  sedmi  základními  družstevními  principy,  které  dělají  družstvo 

družstvem:

1) Dobrovolné a otevřené členství – družstva jsou dobrovolná společenství otevřená všem 

osobám, které jsou schopné využívat družstevní služby a ochotné přijmout povinnosti vyplývající 

ze členství. Jinak členství omezeno není. 

2) Demokratická členská kontrola –  družstva jsou demokratické organizace řízené  svými 

členy, kteří se aktivně podílejí na vytváření družstevní politiky a tvorbě rozhodnutí. Muži a ženy 

zvolení jako zástupci jsou odpovědní členům družstva. V primárních družstvech mají členové rovné 

volební  právo  (jeden  člen  =  jeden  hlas),  přičemž  družstva  na  vyšších  úrovních  jsou  také 

demokraticky organizována. 

3) Ekonomická  participace  členů –  členové  rovným  dílem  přispívají  k  tvorbě  kapitálu 

družstva, který také demokraticky kontrolují. Alespoň část tohoto kapitálu obvykle tvoří společný 

majetek družstva.  Členové obvykle dostávají  omezenou náhradu za svůj  kapitál,  jehož vklad je 
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podmínkou členství. Případný zisk družstva je použit na jeden z následujících účelů: zlepšování 

vlastního družstva, vytváření rezerv, jejichž část je nedělitelná, vyplacení příspěvku v závislosti na 

výši podílu vloženého kapitálu daného člena nebo podpora dalších aktivit schválená členy. 

4) Autonomie a nezávislost – družstva jsou autonomní svépomocná sdružení řízená svými 

členy. Pokud vstoupí do smluvního vztahu s dalšími organizacemi jako vlády nebo získávají kapitál 

z externích zdrojů, dělají  to za podmínek, které zaručují  demokratickou kontrolu jejich členů a 

udržují jejich družstevní autonomii. 

5) Vzdělání, příprava a informace – družstva poskytují vzdělání a přípravu pro své členy, 

volené  zástupce,  manažery  a  zaměstnance,  takže  mohou  efektivně  přispívat  k  vývoji  vlastního 

družstva.  Informují  širší  veřejnost  -  obzvláště  mladé  lidi  a  tvůrce  názorů  (opinion leaders)  -  o 

povaze a výhodách spolupráce. 

6) Spolupráce mezi družstvy - družstva slouží svým členům co nejlépe a společnými silami 

posilují družstevní hnutí skrze místní, národní, regionální a mezinárodní struktury. 

7) Zájem o komunitu - družstva usilují o udržitelný rozvoj svých komunit pomocí postupů 

schválených jejich členy. (International Cooperative Alliance, 2007)

Spojením do družstva mohou lidé dosáhnout cíle,  na který by jinak sami nestačili.  Družstvo 

spojuje  dohromady  uživatele  služby  a  jejího  dodavatele,  což  umožňuje  poskytovanou  službu 

maximálně přizpůsobit potřebám a prostředkům členů družstva. 

Energetická družstva obvykle slouží  k  zajištění  udržitelné a finančně dostupné dodávky 

energie šetrné k životnímu prostředí pro své členy, cíl je tedy širší než jen levná energie. Jejich 

hlavní odlišností od soukromých společností je, že  většina družstev je neziskových, nebo „více 

než ziskových“ (viz níže). Další cíle družstva mohou být sociální - zapojení členů komunity do 

společného  díla  a  tím posilování  vzájemných  vztahů.  Zvýšení  angažovanosti  členů  družstva  v 

záležitostech místního rozvoje se pak protíná s potřebami „environmentálními“. (DTI, 2005)

Družstva jsou odpovědná místním potřebám a zájmům, angažují lidi, kteří jsou činností 

družstva nejvíce ovlivněni. (DTI, 2005)

Energetická družstva  mohou nabývat  rozmanitých podob.  Kromě obecných zásad uvedených 

výše  (dobrovolnost,  demokratická  kontrola  atd.)  je  forma  a  organizace  každého  družstva 

přizpůsobena danému projektu, jeho cílům, rozsahu, míře angažovanosti aktérů... Vedle výstavby a 

provozu obnovitelného zdroje energetická družstva mohou poskytovat poradenství, týkající se např. 

založení a chodu družstva, technického know-how, financování projektu atd. Z hlediska vlastnické 

struktury  existují  družstva  vlastněná  výrobci,  zaměstnanci,  zákazníky,  podniky,  vlastníky  půdy, 
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místními sdruženími a také směsí toho všeho. (DTI, 2005) Pokud jde o rozsah, může jít o malá 

místní  družstva  vlastnící  třeba  100kW fotovoltaickou  elektrárnu,  ale  též  o  mamutí  družstevní 

podniky  které  spravují  třeba  přenosovou  soustavu,  nebo  zajišťují  distribuci  elektřiny.4 Vznikat 

mohou i tzv. sekundární družstva, což jsou družstva složená z družstev.5 

Jak vzniká energetické družstvo

Z popisného hlediska je to poměrně jednoduché: skupina lidí se dohodne, že bude společně řešit 

své energetické potřeby, postaví si a bude provozovat obnovitelný zdroj. To nezní nijak náročně, 

ovšem zádrhel je ve slově „dohodne“. 

Příkladem může být vesnice o 300 obyvatelích, mezi jejíž zdroje patří kravín, několik hektarů 

polí a lesa. Každá domácnost ve vesnici dává každoročně několik desítek tisíc korun za elektřinu a 

teplo. Pak ovšem někoho napadne, že kravín, pole i les jsou poměrně hojným zdrojem biomasy, 

která by se dala  využít  pro výrobu bioplynu a následný provoz kogenerační  jednotky6.  Tím by 

vesnice využívala vlastních zdrojů a byla by  méně závislá na růstu cen elektřiny a dovozu paliv. 

Tuto soběstačnost by také zvýšilo,  kdyby obyvatelé vesnice využívali energii  efektivněji – tedy 

kdyby se zvýšily úspory energie. Ostatní obyvatelé ovšem obvykle začnou mít řadu námitek typu 

„to  nejde.“  Argumenty  budou  ekonomické  –  („To  máme  platit  ze  svého?  Kde  bychom  na  to 

vzali?“), technické („Výroba bioplynu – dokážete si představit ten zápach?“) a další („Přece si hned 

za plotem nepostavíme něco takového?“). Nejtěžší tedy bývá přesvědčit místní obyvatele, že něco 

takového  je  žádoucí  a  z  jejich  stávajících  zdrojů  možné.  Søren  Hermansen  je  hlavní  osobou 

přestavby  Dánského  ostrova  Samsø  z  ostrova  závislého  na  dovozu  fosilních  paliv  na  ostrov 

obnovitelné energie. O projektu říká: „Lidé a organizace byla ta největší výzva. Mnohem větší než  

vlastní technická řešení.“ (In 100 years – starting now, 2011)

Je zřejmé, že takový projekt nelze vykonat jen svépomocí v rámci vesnice – to však po místních 

ani nikdo nechce. Od místních je důležité získat za prvé souhlas, a za druhé ochotu se částečně 

na projektu podílet finančně, organizačně a pokud to bude nutné, tak i jak prakticky, (např. 

nechat ke  svému domu přivézt  teplovodné potrubí). Nezbytná je  také spolupráce  s  místním 

úřadem. 

4 Např. energetické družstvo SEAS-NVE je se svými 350 000 členy největším zákaznickým družstvem v Dánsku, 
blíže zde: http://www.seas-nve.dk/AboutSeasNve/Company.aspx 

5 Např. Dánská asociace společenství větrných elektráren – DV, blíže zde: http://www.dkvind.dk/eng/omdv/omdv.htm 
nebo třeba americký gigant Touchstone energy http://www.touchstoneenergy.com/about/Pages/default.aspx 

6 kogenerace = způsob současné výroby elektřiny a tepla
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Postup výstavby

Stran technického provedení družstvo stojí před stejnými otázkami, jako soukromý investor. Je 

třeba:

1)nechat  odborně  prověřit  energetický potenciál,  např.  dlouhodobou dostupnost  dostatečného 

množství  biomasy,  v  případě  fotovoltaické  elektrárny  by  se  jednalo  o  množství  dopadajícího 

slunečního záření, v případě větrné elektrárny o rychlost a stálost větru atd. 

2)ošetřit vlastnická práva k pozemku, na němž má projekt stát a zohlednit nejbližší sousedy, kteří 

by mohli výstavbu a provoz obnovitelného zdroje výrazněji pocítit. 

3)zjistit, zda místo pro výstavbu daného zdroje není problematické z dalších hledisek (zásah do 

krajinného rázu, blízkost vodního zdroje, lokalita výskytu vzácného rostlinného nebo živočišného 

druhu apod.) a zda nebude nějak překážet samotný zdroj (např. možný konflikt velkých větrných 

elektráren a leteckého provozu).

4)vyřešit  připojení  k  elektrické  síti  a  to  jak  po  stránce  technické,  tak  po  stránce  právní  – 

dohodnout se z distributorem, za jakých podmínek lze zdroj připojit a provozovat. U tepelného 

zdroje je pak třeba rozvrhnout výstavbu rozvodného potrubí. 

5)zajistit přístupovou cestu ke zdroji. 

6)konzultovat projekt s místními aktéry, aby se předešlo konfliktům.

7)vyřešit financování a zohlednit finanční rizika (jak veliký zdroj se vyplatí, jak se bude splácet, 

zda si na sebe vydělá...). (Energy 4 all steps, 2008)

Všechny tyto kroky7 jsou pro úspěšnou výstavbu a provoz daného zdroje esenciální a na každém 

z nich mohou nastat potíže. 

Financování

Skrze družstvo mohou obnovitelný zdroj spoluvlastnit i lidé, kteří by si jinak výstavbu vlastního 

obnovitelného zdroje nemohli  dovolit.  Nejčastější způsob, kterým energetická družstva získávají 

kapitál  pro ke svému založení,  je výběr členských vkladů a emise (nabídka) akcií.  Lidé si  pak 

mohou koupit určitý počet akcií a svým nákupem jednak přispívají na stavbu daného projektu a 

jednak se stávají členy družstva. Prodejem akcií tedy družstvo rozšiřuje nejen svůj kapitál, ale také 

počet svých členů. Akcie si teoreticky může koupit kdokoli, ale zpravidla jsou přednostně nabídnuty 

7 V ČR jsou formální náležitosti potřebné k výstavbě a provozu obnovitelného zdroje pěkně shrnuté na webu 
Energetického regulačního úřadu http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=1077 
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lidem z místní komunity.

I přes klesající trend v cenách obnovitelných zdrojů jde pro malého investora většinou o poměrně 

značnou investici a emise akcií zpravidla pokryje jen část nákladů. Pro ten případ jsou k dispozici 

další finanční mechanismy, které umožňují družstvu snížit náklady, rozložit je na více účastníků, 

nebo je rozložit v čase. Mezi ně patří například:

• zapojení místní instituce – jde především o místní úřad, dále to může být třeba škola, nebo 

místní  firma.  Tyto  instituce  se  mohou  stát  akcionáři  a  zpravidla  mohou  koupit  více  akcií  než 

jednotlivci.

• půjčka – peníze si  může družstvo půjčit  od banky.  Ručí zpravidla  svým majetkem, ale  za 

družstvo  se  může  zaručit  např.  místní  úřad  (který  bývá  v  takovém  případě  také  hlavním 

akcionářem).

• dotace – může jít od státu nebo od Evropské unie (v tuto chvíli např. přes Státní fond životního 

prostředí a Operační program životní prostředí). Dotace může pokrýt velkou část nákladů (až 50 %), 

ale je vyplácena až ex-post, tedy teprve po dokončení projektu. 

• daňové úlevy – nákup akcií do určité výše může být osvobozen od daní.

• hromadné  nákupy –  družstvo  může  nakupovat  technologie  nebo  materiály  ve  větším 

množství, než jednotlivci a může si tak snadněji vyjednat slevu nebo velkoobchodní cenu. (Solar 

America Communities, 2011)

Tyto mechanismy umožňují družstvu sehnat peníze na stavbu zdroje. Avšak pokud tyto peníze 

nebyly získány darem, musí si být zdroj schopen splatit svoje náklady, půjčky, vydělat si na svůj 

provoz  a  pokud  možno  generovat  nějaký  příjem  navíc.  Pro  případ,  že  toho  není  schopen  a 

zkrachuje,  jsou  zaváděna patřičná  opatření,  např.  přísnější  pravidla  pro  schválení  projektu  (pro 

emisi a výkup akcií,  pro výši podílu členské investice) nebo různé druhy pojištění. (DTI, 2005) 

Finanční  náročnost  pořízení  obnovitelného  zdroje  je  zpravidla  kompenzována  prostřednictvím 

podpory, která může nabývat různých podob. Ty hlavní jsou:

• Kompenzace  za  vyrobenou  energii  (net  metering) –  způsob  prodeje  elektřiny  z 

obnovitelného zdroje, kdy zisk z prodeje družstevní elektřiny do sítě není distributorem vyplácen 

přímo,  ale  je  členům družstva  odečítán  z  jejich  účtu  za  energii.  Člen  družstva  je  akcionářem 

družstevního  projektu  a  tedy  spoluvlastníkem obnovitelného  zdroje.  Podílí  se  tudíž  na  výrobě 

energie. Jeho část produkce odpovídá velikosti jeho investice (tj. množství jeho akcií, přičemž jedna 

akcie  může  mít  hodnotu  např.  1000  kWh/rok)  a  o  tuto  část  mu  pak  distributor  sníží  účet  za 

spotřebovanou energii. Pokud člen družstva vyrobí více energie, než sám spotřebuje, platí kromě 
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paušálu nulový účet a přebytky mu vytváří virtuální (účetní) zásobu energie, kterou může použít při 

dalším vyúčtování. Tím lze poměrně účinně motivovat k úsporám energie. Hlavní výhodou je, že 

net metering nepodléhá zdanění8, výrobce tak využívá výhod plynoucích z jeho zdroje v plné výši. 

(Wiedman, 2010)

• Výkupní tarif (feed-in tariff) – výrobce prodává elektřinu za pevně stanovenou výkupní cenu, 

která  je  zakotvena  zákonem  nebo  vyhláškou  na  pevně  stanovené  období  (např.  20  let). 

Dlouhodobost je důležitá pro stabilitu investičního prostředí a podporu rozvoje odvětví. Tato cena je 

pak  započtena do ceny elektřiny pro koncové spotřebitele.  Výše výkupního tarifu je  stanovena 

podle nákladnosti  výstavby (jinak dotována je elektřina z  fotovoltaiky a  jinak z  větru)  a  podle 

výkonu (velké instalace zpravidla mají nižší výkupní cenu než malé instalace). Výše výkupního 

tarifu  obecně  (ne  ve  vztahu  ke  konkrétnímu  zdroji)  je  průběžně  upravována  vzhledem  k 

technickému  pokroku,  který  zvyšuje  výkon  technologií  a  snižuje  cenu.9 Dotace  obnovitelných 

zdrojů formou výkupního tarifu má řadu výhod – nezvyšuje veřejné výdaje (dotace nejde přes státní 

rozpočet) a díky své dlouhodobosti a stálé výši dělá z obnovitelného zdroje bezpečnou investici.  

(Lynch, 2011, Stokes, 2009)

Pokud se týče podpůrných prostředků, jsou pro družstvo stejné jako pro soukromého investora. 

Tyto formy podpory se týkají výroby elektřiny, jiná situace je u zdrojů pro výrobu tepla. Teplo 

většinou  není  posíláno  do  širší  sítě,  ale  je  spotřebováváno  lokálně.  Pokud  si  družstvo  postaví 

například bioplynovou stanici nebo výtopnu na biomasu, zpravidla záleží jen na dohodě mezi členy, 

jakou cenu budou ochotní za teplo platit. Zda nižší – pak bude mít místní komunita levné teplo a 

náklady pokryjí akorát provoz (a servis) stanice a splátky úvěru – nebo vyšší a pak bude služba více 

motivovat  k  úsporám a  k  tomu generovat  přebytky,  které  bude možné  využít  pro  další  rozvoj 

družstva, teplárny, místní infrastruktury atd. (Němcová, 2010)

Družstva  jsou  svou  povahou  nezisková,  neboť  jsou  zakládána  s  primárním  hlediskem 

poskytování dostupné služby (v případě energetických družstev dostupnou obnovitelnou energi) pro 

své členy.  Proto mohou cenu energie  snížit  o  komerční  složku (zisk),  která  může být  u jiných 

dodavatelů významná. Jak podotkl Preben Maegaard v osobním rozhovoru, případný zisk je až na 

druhém místě, protože pokud by chtěl někdo vydělávat peníze, pravděpodobně zvolí výnosnější a 

méně náročnou variantu,  než je založení družstva. S případným ziskem mohou družstva naložit 

8 Situace v USA.
9 K této korekci právě v ČR v letech 2008 – 2009 nedošlo, což způsobilo potíže s rychlým rozvojem fotovoltaiky.
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mnoha způsoby – zlevnit své služby, reinvestovat ho do zkvalitnění vlastních služeb (nákup lepší 

technologie,  výpočetní  techniky...),  použít  na „zelené“ investice pro své členy (např.  na úspory 

energie,  zateplování  domů  ...),  nebo  z  něj  financovat  další  aktivity  rozvoje  komunity  (oprava 

silnice, výstavba dětského hřiště...). A konečně ho může rozdat mezi své členy. Záleží na členech 

družstva, na jakém způsobu nakládání s přebytky se dohodnou. 

Příklad 1: Větrná farma Middelgrunden

Větrná farma Middelgrunden byla postavena v roce 2001 na moři 3,5 km od pobřeží Kodaně. S 

instalovaným výkonem 40 MW šlo v době uvedení do provozu o největší elektrárnu tohoto druhu 

na světě.  Tvoří  ji  20 větrníků,  každý o výkonu 2 MW. Polovinu těchto větrníků vlastní  místní 

energetická  společnost  Energi  E2  a  druhou  polovinu  družstvo  Middelgrunden  s  8  552  členy. 

Odhadovaná roční produkce 85 000 MWh činí 3 % spotřeby elektřiny v Kodani. 

Výstavbu  projektu  inicioval  kodaňský  Úřad  pro  energetiku  a  životní  prostředí  (Copenhagen 

Environment and Energy Office) v roce 1996. O rok později pak tentýž úřad s pomocí vládního 

grantu založil družstvo Middelgrunden (Middelgrunden Cooperative). Projekt v ceně 23 mil € byl 

rozdělen do 40 500 akcií, přičemž jedna akcie měla hodnotu 1000 kWh roční produkce. Cena byla 

570 € za akcii  a výnosy z investice do výše pěti  akcií  byly dle tehdejší  dánské legislativy pro 

fyzické osoby osvobozeny od daní. Deset tisíc místních obyvatel přispělo finančně zakoupením 30 

000 předplacenek (pre-subscribtions) v hodnotě 7 €. Po dokončení projektu se 8552 spotřebitelů 

elektřiny stalo akcionáři a přispělo tak 23 mil. € na stavbu projektu. 

Ustavení družstva a intenzivní komunikace místních úřadů s obyvateli Kodaně pomohlo získat 

projektu širokou veřejnou podporu. Dobře zvládnuté financování v podobě grantu a emise akcií s 

daňovou výjimkou na výnos pak zajistilo dostatek prostředků pro výstavbu. (H. M. Larsen, 2005, 

Power-technology.com, 2005)

Příklad2: Teplárna a bioplynová stanice Hashøj

Hashøj Biogas a Hashøj Kraftvarmeforsyning jsou dvě propojená družstva. První je zaměřené na 

výrobu bioplynu, druhé provozuje kogenerační jednotku. Bioplynové družstvo vlastní 21 farmářů, 

kteří zpracovávají především prasečí kejdu ze svých farem, ale i další organický odpad z okolí. 

Vyrobený bioplyn slouží jako palivo pro blízkou teplárnu, kterou vlastní a využívá 440 místních 

obyvatel. 

Obě družstva vznikla v roce 1993. Tehdy se místní farmáři rozhodli lépe využívat hnůj ze svých 
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farem a ve stejnou dobu místní komunita začala stavět biomasovou teplárnu. Tím vznikly příznivé 

podmínky pro symbiózu obou podniků. Oba projekty vyžadovaly rozsáhlé investice,  které  byly 

možné jen skrze půjčky. Ručení za úvěry obou podniků si mezi sebe rozdělili členové družstva, 

vláda a místní úřad. Místní úřad jako ručitel je v případě teplárny také klíčovým akcionářem. (DTI, 

2005)

Bioplynová stanice s reaktorem o objemu 7000 m3 zpracovává denně 220 m3 biomasy, z níž 

vyrobí 25 000 m3 bioplynu (cca 110 Nm3/m3). Vyrobený bioplyn je buď uskladněn v zásobníku o 

objemu 15000 m3 (objem půldenní výroby), nebo odeslán 2 km dlouhým potrubím do teplárny. 

Digestát  je  používán  jako  hnojivo  -  méně  zapáchá,  je  sterilnější  (součástí  zpracování  je  i 

pasterizace), rychleji se vstřebává a má vyrovnaný obsah živin. 

Teplárna sestává ze dvou kogeneračních jednotek, které vyrábějí elektřinu a teplo. K nim jsou 

přidruženy dva kotle, které pomáhají dodávat teplo ve špičce. Motory i kotle mohou fungovat na 

zemní  plyn  i  bioplyn,  druhý kotel  pak spaluje  dřevěné peletky.  Provoz je  zajišťován ze  75  % 

bioplynem, z 15 % zemním plynem a z 10 % z peletek.

Díky družstevnímu vlastnictví má místní komunita kontrolu nad svými dodávkami tepla. Tyto 

dodávky jsou zabezpečeny z převážné části z místních zdrojů, čímž se významně snižuje jejich 

závislost na potenciálních výkyvech světových trhů s energiemi a fosilními palivy. 

Centrální  teplárna  znamenala  pro  obyvatele  snížení  nákladů  za  topení  a  zlepšení  místního 

ovzduší  v  topné  sezóně.  Celá  komunita  získala  možnost  účelného  využití  svého  organického 

odpadu, z nějž po zpracování v bioplynové stanici vznikne kvalitní hnojivo pro místní zemědělce. 

(Lundsgaard, 2008, Wittrup, 2009)

Výhody energetických družstev

Obnovitelné  zdroje  jsou  svými  vlastnostmi  vhodné  především  k  decentralizované  výrobě 

elektřiny, která ovšem vyžaduje jejich hojnější výstavbu v blízkosti sídel. Podle výzkumů veřejného 

mínění jsou lidé většinou příznivě nakloněni obnovitelným zdrojům, ale pokud mají být postaveny 

v jejich sousedství, často se staví proti nim. V zahraničí je takový postoj obecně označován NIMBY 

- „not in my back yard“ = ne na mém dvorku. A zde je právě  hlavní výhoda družstevního 

vlastnictví - místní komunita bere obnovitelné zdroje za své. Odpor místních obyvatel „Ne na 

mém dvorku“ lze pomocí komunitního vlastnictví změnit  na postoj  „Jen pokud to bude moje“. 

Místních zdrojů pak bude využíváno k rozvoji místní komunity, nebude se jednat o cizího investora, 

který  by využíval  tamější  půdy za  účelem vlastního  zisku.  Jak říká  Preben Maegaard:  „Místní 

souhlas vyžaduje místní vlastnictví.“
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Z  ekonomického  hlediska  družstevní  aktivita  umožňuje  rozvinout  skrytou  místní  poptávku. 

Zkušenosti  ukazují,  že  lidé  obvykle  mají  o  družstevní  služby  velký  zájem.  Zároveň  družstva 

zaručují  dlouhodobou  investici  a  rozvoj  infrastruktury,  vytváří  širší  příležitosti  pro  rozvoj 

zemědělství a tvoří pracovní místa. (DTI, 2005) 

Družstva respektují místní potřeby a zájmy, angažují lidi,  kteří jsou činností družstva nejvíce 

ovlivněni. To umožňuje zvolit optimální řešení, který odpovídá místním podmínkám a potřebám 

komunity. Zapojení širší komunity již ve fázi plánování projektu, možnost demokratické kontroly a 

příslib ekonomických výhod zpravidla vedou k úspěchu projektu tam, kde by soukromý investor s 

komerčním (tj. ziskovým) projektem neuspěl. Nastane-li nějaký problém (např. bioplynová stanice 

začne zapáchat), místní o tom hned vědí, a jelikož jsou sami členy družstva, nebo někoho z nich ve 

svém okolí dobře znají, mohou problém rychle vyřešit k všeobecné spokojenosti. Je evidentní, že 

důraz na etickou stránku projektu má podstatný vliv na jeho úspěch. 

Družstvo nestaví zdroj pro zisk a neúčtuje si marži, jeho služby jsou tak levnější, než služby 

poskytované soukromou společností. Kolektivní akce je také pro malé investory možností jak dát 

dohromady  potřebný  počáteční  kapitál.  Zároveň  si,  vzhledem  k  omezeným  prostředkům  a 

demokratickému  řízení,  družstva  hlídají  efektivitu  -  nenakupují  zbytečně  draho.  Družstevní 

obnovitelné zdroje jsou obvykle bankami nahlíženy jako bezpečná investice, nebývá tedy problém 

se získáním půjčky. 

Jak družstvo roste, komunitní vzájemnost samozřejmě klesá. U mamutích družstev typu SEAS-

NVE  nebo  DV už  potom  funguje  demokracie  zastupitelská  –  jednotlivé  podskupiny  družstva 

jmenují svého zástupce do družstevního představenstva. Zástupci jsou ale stále přímo odpovědní 

členům, které zastupují. 

Nevýhody

Oproti soukromým společnostem jsou družstva mnohem náročnější na organizaci. Aby družstvo 

mohlo rozhodovat, musí se jeho členové domluvit a sejít.  Když už tak učiní, rozhodnutí nejsou 

rychlá,  neboť  družstva  jsou  demokratická.  Každé  rozhodnutí  tak  musí  projít  schvalovacím 

procesem a pokud neprojde, musí se upravit a znovu projít hlasováním. Všechny tyto aktivity jsou 

velmi  časově  náročné,  v  rychlosti  jednání  a  rozhodování  mají  soukromé  firmy  velký  náskok. 

Dlouho také trvá shánění peněz na projekt, neboť družstvo musí sehnat dostatek akcionářů.
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Shrnutí první kapitoly

Odpověď na první výzkumnou otázku lze shrnout takto:

 Energetická družstva jsou přizpůsobivá struktura, jejíž využití pro rozvoj obnovitelných zdrojů 

má řadu výhod.  Z hlediska občana umožňují  výhodně a  bezpečně investovat  do obnovitelného 

zdroje.  Tím občan může jednak zúročit  svoje peníze a jednak se aktivně podílet  na zlepšování 

životního prostředí v místě, kde toho může nejvíc ovlivnit a posílit svoji energetickou soběstačnost. 

Komunita  tím  získá  společnou  aktivitu,  společný  zájem  a  zvýší  angažovanost  svých  členů  v 

otázkách místního rozvoje. Státu zase družstva umožňují rozvíjet obnovitelnou energetiku s nižšími 

náklady  a  se  zajištěním  konsenzu  ohledně  výstavby  OZE  v  blízkosti  lidských  sídel.  Pro 

soukromníky  je  družstevní  podnikání  příležitostí,  jak  uplatnit  své  výrobky  a  služby,  družstva 

„odemykají  poptávku“. Nadto zpřístupnění určitého podílu vlastnictví na daném projektu místní 

komunitě soukromým investorům dveře na místech, kde by dříve obnovitelný zdroj postavit nešel. 
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II. Teoretické a hodnotové zakotvení fenoménu energetických družstev

„Když už jsme se naučili létat jako ptáci a potápět se do vody jako ryby, zbývá nám naučit se žít  

na Zemi jako lidé.“ 

George Bernard Shaw

Tato práce vychází z předpokladu, že rozvoj obnovitelných zdrojů a energetických družstev je 

všeobecně  žádoucí  a  takto  k  nim  přistupuje.  Tato  kapitola  rozvádí  teoretická  a  hodnotová 

východiska, která tento předpoklad podporují. 

Nejprve  bude vyloženo  teoretické  a  hodnotové  zakotvení  samotných  obnovitelných zdrojů  a 

družstev. Následovat bude výklad související teorie reflexivní modernizace a udržitelného rozvoje, 

přičemž bude zmíněn i prostředek aplikace udržitelného rozvoje na místní úrovni – místní Agenda 

21. Nakonec budou zmíněna dvě hodnotová východiska,  která vyplývají  z uplatnění zmíněných 

principů na energetiku – decentralizace energetické soustavy a energetická soběstačnost.

Jsou obnovitelné zdroje energie žádoucí?
K obnovitelným zdrojům energie se celosvětově obrací stále větší pozornost. Důvody k tomu 

jsou především bezpečnostní, ekonomické a ekologicko – etické, přičemž všechny jsou vzájemně 

provázané.

Bezpečnostní  důvody  jsou  nasnadě.  V  kontextu  hospodářské  recese,  narůstající  nejistoty  a 

všeobecné  nedůvěry  se  globální  obchodní  a  diplomatické  vazby  ukazují  jako  velmi  křehké  a 

prakticky  nekontrolovatelné.  Za  těchto  okolností  se  nejen  státy,  ale  i  lidé  snaží  zvýšit  svou 

nezávislost na okolí, obzvlášť pokud se týče životně důležitých (strategických) komodit – potravin a 

energie.  Nejde  přitom  jen  o  obavu  z  možné  fyzické  nedostupnosti,  ale  také  nedostupnosti 

ekonomické – prostě  hrozí,  že  energie  z  konvenčních  zdrojů bude příliš  drahá.  Vlády obracejí 

pozornost k domácím zdrojům, a spatřují nedostatek – buď bezprostřední, nebo v dohledné době 

hrozící.  V případě zemí EU, které mají vzhledem k velké spotřebě minimální zásoby zdrojů, je 

nízká energetická soběstačnost  zásadní  problém, který volá po řešení.  (Kavina,  2009) Z tohoto 

hlediska výhody obnovitelných zdrojů v podobě dostupnosti a nevyčerpatelnosti začínají převažovat 

nad  nevýhodou  slabšího  a  proměnlivého  výkonu.  Z  hlediska  dostatku  energie  se  jeví  jako 

perspektivní také jaderná energie,  ovšem její  bezpečnostní aspekty jsou problematické – je zde 

jednak riziko potenciální jaderné havárie a jednak riziko zneužití radioaktivního paliva, přičemž 
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možné následky obojího jsou neodhadnutelné. 

Ekonomickými důvody se rozumí dlouhodobě klesající investiční náklady obnovitelných zdrojů. 

Jde o přesně opačný trend v porovnání s primárními energetickými zdroji (ropa, uhlí, jádro, zemní 

plyn, dále PEZ), které dlouhodobě zdražují. Tento kontrast má markantní dopady na trh – navzdory 

hospodářské recesi nastává boom OZE jako průmyslového odvětví. V globálním měřítku třetinový 

meziroční nárůst investic do OZE ukazuje na opravdu velký zájem investorů,  což s sebou nese 

všechny výhody z toho plynoucí (růst HDP, tvorba pracovních míst atd.). (Bloomberg, 2011) Oproti 

PEZ skýtají technologie obnovitelných zdrojů větší  rozvojový potenciál.  Fosilních paliv je stále 

méně a pokročilé  jaderné technologie (termojaderná fúze a  rychlé množivé reaktory)  jsou ještě 

daleko od fáze praktického využití. Stávající jaderné technologie jsou z tržního hlediska riziková 

investice – jsou extrémně drahé a velmi dlouho se staví. Za podmínek probíhající hospodářské krize 

investoři  neradi  vkládají  velké sumy peněz do projektů,  u  nichž se přesně neví,  kolik  nakonec 

budou stát  a kdy se dokončí.  (Thomas, 2010) Z hlediska rizikovosti  investice jsou obnovitelné 

zdroje výhodné pokud se týče známé výše nákladů na stavbu zdroje i na výrobu elektřiny (hned se 

ví,  kolik  celý projekt  bude stát  a za kolik bude schopen energii  dodávat),  rychlosti  výstavby a 

spuštění (není problém během jednoho roku instalovat a spustit několik GW, jak je tomu např. v 

Číně u větrných elektráren) a bezpečnosti dodávek (i když je výroba OZE proměnlivá, není závislá 

na dodávkách paliv z rizikových regionů nebo na výkyvech cen fosilních paliv na světových trzích). 

Ekologicko-etické důvody vycházejí z faktu, že na Zemi nyní žije přibližně 7 miliard lidí, jejichž 

energetické  nároky stále  rostou.  Uspokojování  těchto  nároků z  primárních  zdrojů  má negativní 

dopad na životní prostředí. Jde např. o znečištění životního prostředí (ovzduší, vody i půdy) a z toho 

plynoucí  negativní  důsledky pro lidské  zdraví,  rostoucí  emise skleníkových plynů,  vyčerpávání 

fosilních  zdrojů  a  s  tím související  konflikty  (např.  prolamování  těžebních  limitů),  zdražování 

energií  a  rostoucí  nerovnosti,  závislost  na  dovozu  paliv  z  rizikových  regionů,  nebezpečí 

ekologických havárií, přenášení řešení ekologických problémů na příští generace (např. radioaktivní 

odpad) a další. Při zohlednění těchto problémů se naskýtají otázky, jak energie spotřebovávat (a 

tedy i vyrábět) méně a zda se dá získávat i nějak šetrněji, aby se minimalizovaly tyto nežádoucí  

dopady. 

Družstevnictví
Aktivity podobné družstvům se vyskytovaly již  během 18. století,  ale za počátek moderního 

družstevního hnutí se považuje rok 1844. Tehdy se skupina 28 řemeslníků pracujících v přádelně 

bavlny  v  britském  Rochdale  rozhodla  řešit  své  nuzné  podmínky.  Zjistili,  že  když  sdruží  své 
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prostředky a budou pracovat společně, zvládnou snadněji pokrýt své základní potřeby. Založili si 

vlastní obchod se základními potravinami a ustanovili, že každý, kdo v obchodě nakupuje, se může 

stát členem jejich společnosti a získat jednak podíl na zisku a jednak možnost se demokraticky 

podílet na řízení společnosti. Za těchto podmínek jejich obchod slušně prosperoval a brzy mohli své 

aktivity rozšířit na další oblasti. 

Principy,  jimiž  rochdaleští  řemeslníci  definovali  své  družstvo,  se  staly  základem  pro  další 

družstva až dodnes. Postupem času byla tato pravidla revidována, ale jejich podstata zůstává stejná 

jako v roce 1844 (viz družstevní principy výše). (International Cooperative Alliance, 2005)

Podobně jako u družstvo rochdaleských pionýrů, je i u ostatních družstev základním podnětem k 

jednání  nějaký  nedostatek  nebo  neuspokojená  potřeba  více  lidí.  „Proto  jsou  družstva  znovu  

objevovány jako prostředek k dosažení cílů, které nejsou výdělečné pro soukromé společnosti a stát  

je nechce nebo není schopen zajišťovat.“ (Henrÿ, 2005, str.1) K podobným závěrům dochází také 

Jarka Chloupková, když rozlišuje 3 hlavní faktory, které vedly k rozvoji družstev v Evropě. První z 

nich je ekonomická hrozba - vytvoření silného družstevního hnutí bylo téměř vždy reakcí na nějaký 

nedostatek.  V  zemích,  kde  se  nějaká  hospodářská  hrozba  nevyskytla,  vzniklo  družstev  méně, 

případně byly potřebné služby poskytnuty jinými způsoby. Druhým faktorem je rozšiřování ideje 

družstevnictví. V mnoha evropských státech se o toto postarala skupina lidí nebo charismatický 

nadšenec (např.  rochdaleští  průkopnící,  F.  W. Raiffaisen a další).  V Dánsku sice tamní národní 

hrdina Nikolaj Grundtvig v 19. století nevybízel přímo k zakládání družstev, ale vzdělával rolníky k 

větší  soběstačnosti  a  demokratičnosti,  což  vytvořilo  vhodné  podhoubí  pro  budoucí  rozvoj 

společných  aktivit  „zdola“.  Třetím faktorem je  vstřícné  politické  prostředí,  které  buď družstva 

podporuje, nebo kde dobře funguje lobbying větších družstevních asociací. (Chloupková, 2005)

Družstevní mdel podnikání jako odpověď na ekonomický nedostatek popisují i další autoři. „S 

koncentrací bohatství stále více lidí na světě nemá pokryty své základní fyzické potřeby. Družstva  

jim poskytují společný přístup "udělej si sám" (do-it-yourself) k uspokojení těchto potřeb na slušné  

úrovni.“ (Christianson, 2007)

Teorie reflexivní modernizace10 a trvale udržitelný rozvoj

Obě  teorie  spolu  navzájem  souvisí  a  dobře  ilustrují  podmínky  pro  rozvoj  družstevního  (či 

komunitního v širším slova smyslu) vlastnictví obnovitelných zdrojů. Teorie udržitelného rozvoje k 

problému přistupuje z pohledu rozvoje technologií výroby energie šetrných k životnímu prostředí a 

10 Část věnovaná tématu reflexivní modernizace pochází z autorovy bakalářské práce „Školské rady a jejich místo v 
české občanské společnosti“
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spolu  s  teorií  reflexivní  modernizace  upozorňuje  na  důležitost  rozvoje  (nejen)  obnovitelné 

energetiky zdola nahoru. 

Dle Ulricha Becka se modernizace stává reflexivní v momentě, kdy si lidé v důsledku prudkého 

rozvoje techniky a volného trhu uvědomí negativní dopady tohoto rozvoje a začnou projevovat 

obavy nebo nespokojenost se stavem věcí. Lidé pokrok chápou jako potřebný a žádoucí, ale začínají 

si  všímat,  že si  tím si  pod sebou zároveň podřezávají  větev.  Odtud Beck odvozuje svůj známý 

termín  riziková  společnost.  Toto  latentní  sebeohrožení  jako  důsledek  pokroku,  konfrontace 

modernizace se sebou samou, zpochybňuje a mění základy průmyslové společnosti. (Beck, 2007) 

Kvůli  obrovské  komplexitě  moderní  společnosti  nejsou  jedinci  s  to  většinu  rozhodnutí  řešit 

fundovaně  a  odpovědně,  tedy s  ohledem na  všechny možné  důsledky a  to  vyvolává  nejistotu. 

Nejistota sama o sobě není ničím novým, novou ji dělá teprve fakt, že  moderní zdroje nejistoty 

(ohrožení) vznikají rozhodnutím, mohou za ně lidé (ne např. nadpřirozené síly). Přitom ne v tom 

smyslu, že by se někdo přímo rozhodl ostatním škodit, ale právě naopak. Rozhodnutí činěná ve 

jménu zajištění dobra pro co největší počet lidí jsou kromě svých viditelných (a třeba i žádoucích)  

projevů provázena řadou nechtěných a nezamýšlených důsledků, které mají zničující dopad. Jsou to 

především tyto nechtěné důsledky, které dnes určují chod světa, ne vize nebo činnost mocných. 

Pokud rozhodnutí činěná ve prospěch pokroku trvale vnášejí do světa nebezpečí, má to politický 

význam. Veřejnost vidí, že ti, kdo rozhodují ve jménu jejího blahobytu, tím zároveň popírají příslib 

jistoty, čímž výrazně slábne jejich legitimita. Vzniká rozpor, kdy je slib rozumnosti a kontroly stále 

a principiálně porušován, protože všechny nežádoucí důsledky lidských rozhodnutí nemůže nikdo 

předvídat a tím méně kontrolovat. Řešení tohoto stavu proto nemůže být otázkou další (lineární) 

racionalizace  (dokonalejší  systémy  kontroly,  propracovanější  byrokracie),  neboť  z  tohoto  úhlu 

pohledu jsou stále rizika nahlížena jako v dostatečné míře předvídatelná a kontrolovatelná. (Beck, 

2007) 

Fakt, že mizí důvěra v možnost technického utváření společnosti, vyvíjí na společnost silný apel 

k jednání. „Instituce industriální společnosti se otevírají rozhodnutím, začínají záviset na individuu,  

jsou přístupné jednání a lze je utvářet.“ (Beck, 2007, str. 87) Reflexivní modernizace odhlíží od 

reprodukce struktur a vybízí aktéry ke změně struktur. „To však znamená, že vznikají protikladné  

samozřejmosti,  jež si vynucují volbu, rozhodnutí,  zodpovědnost,  konflikty, a tím také soustavnou  

koordinaci a vytváření koalic jak v soukromé sféře, tak v zaměstnání, politice, v jednání uvnitř i vně  

organizací.“ (tamtéž, str. 88) 

34



Diplomová práce                                                                                                   Energetická družstva

Myšlenka reflexivní modernizace osvětlila apely na občanskou aktivitu z několika úhlů pohledu. 

Pokud ji  vztáhneme k  tématu  energetických družstev,  můžeme zde  vidět  řadu paralel.  Masové 

využívání fosilních zdrojů energie bylo jedním z hlavních faktorů, jež umožnily lidstvu dosáhnout 

od průmyslové revoluce takového pokroku, který nemá v dějinách obdoby. Tento pokrok si však 

vybírá  svou daň v  podobě tenčících  se zásob fosilních  zdrojů,  znečištění  životního prostředí  a 

hrozby globálního oteplování  způsobené zvyšováním emisí  oxidu uhličitého.  Díky reflexivnímu 

přístupu si tyto důsledky lidé začali nejen uvědomovat, ale také si je připisovat.  Navzdory tomu 

se u svých zástupců a elit stále příliš často setkávají s postoji, které tyto skutečnosti buď zlehčují 

nebo úplně ignorují a touha po akci zůstává „shora“ příliš často nevyslyšena. Příkladem mohou být 

veliké naděje vkládané do summitu OSN v Kodani věnovanému klimatickým změnám v roce 2009, 

který nakonec skončil  velkým zklamáním. Nová dohoda,  která  by razantně omezila  vypouštění 

emisí oxidu uhličitého byla ústředními mocnostmi (Čína, USA) zablokována, čímž celý summit 

prakticky  pozbyl  význam.  Ed  Miliband  (tehdejší  britský  tajemník  pro  energetiku  a  klimatické 

změny) po skončení summitu prohlásil: „Nyní je zřejmé, že k překonání globálního oteplování bude  

zapotřebí radikálně odlišný model politiky, než jaký je k vidění zde v Kodani.“ (Vidal, Stratton, 

Goldenberg,  2009)  Snižující  se  legitimita  zástupců nadřízených orgánů,  kteří  nemohou vzít  při 

svém rozhodování v úvahu všechny faktory, jedince podněcuje, aby se více angažoval v politickém 

životě. 

V souvislosti  s  tím dochází  k  širšímu uplatňování  principů  decentralizace  (oslabování  úlohy 

centra  při  rozhodování),  demokratizace  (zpřístupnění  rozhodování  širšímu  okruhu  lidí)  a 

subsidiarity (delegování rozhodovacích pravomocí na nižší správní celky aneb „co lze řešit dole, 

nechť je taky dole řešeno“). Tato idea se dobře protíná a řešením energetických potřeb na místní  

úrovni  pomocí  obnovitelných  zdrojů.  Søren  Hermansen  v  souvislosti  s  tím razí  heslo  „myslet  

lokálně, jednat lokálně“.  Tam, kde jsou lidé doma, mohou využít své výhody znalosti  místních 

poměrů a mají největší možnost něco ovlivnit. (Walsh, 2008) A jak zmiňuje Beck, lepší než tyto  

problémy řešit sám, je za tímto účelem koordinovat a vytvářet koalice. 

Teorie udržitelného rozvoje ve svém původním znění od Gro Harlem Brundtlandové praví, že 

„udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval  

možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ (Cenia, 2011) Byť tato definice byla 

záhy shledána jako poměrně vágní, na rozdíl od pozdějších technických definicí je zde jasně patrný 

především etický akcent udržitelného rozvoje, který upozorňuje na nebezpečí uvažování ve stylu 

„po nás potopa“.

Detailnější definici nabízí Ivan Rynda: „Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií,  
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které  umožňují  pomocí  ekonomických  nástrojů  a  technologií  uspokojovat  sociální  potřeby  lidí,  

materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v globálním  

měřítku současného světa možné, je nutné nově redefinovat na lokální, regionální i globální úrovni  

jejich instituce a procesy.“ (Rynda, 2006, str. 2) V této definici je zároveň obsažena první zásada 

udržitelného  rozvoje:  „propojení  základních  oblastí  života  -  ekonomické,  sociální  a  životního  

prostředí; řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní“ (Cenia, 2011) 

Ač se situace pomalu mění, zkušenosti např. ze summitu v Kodani dávají jasně najevo, že v 

současnosti zatím jednoznačně dominuje oblast ekonomická. Oblast sociální byla následkem pádu 

socialismu a přijetím washingtonského konsenzu11 odsunuta na vedlejší kolej s primárním účelem 

udržet  minimální  úroveň  sociálního  smíru  potřebného  pro  fungování  trhů  a  oblast  životního 

prostředí je stále vnímána jako nadstandard. Jedním z faktorů, který obrací pozornost zpět k těmto 

tématům,  je  současná  ekonomická  deprese,  která  poukázala  na  slabiny  odlidštěného  systému 

neomezených trhů a obrátila pozornost zpět k jejich společenské kontrole, čímž dochází o obnovení 

zájmu o sociální  oblast.  Opomíjené sociální  problémy na sebe začínají  stále  hlasitěji  upoutávat 

pozornost,  ať  už  v  podobě  hnutí  Occupy  Wall  Street12,  série  revolucí  arabského  jara13 nebo 

prostřednictvím  londýnského  rabování14.  Stejně  tak  se  stále  intenzivněji  ohlašuje  globální 

oteplování, minimálně pokud se týče podílu nejteplejších let – za posledních 13 let jich 11 bylo 

nejteplejších za celé sledované období od roku 1850. (World Meteorological Organization, 2007) 

Ač se vědci přou, do jaké míry a zda vůbec je toto oteplování způsobeno člověkem, je v zájmu lidí  

chovat se k životnímu prostředí15 co nejšetrněji, ať už svým jednáním planetu oteplujeme nebo ne. 

I  v  kontextu  udržitelného  rozvoje  jsou  energetická  družstva  výhodnou  strategií,  neboť  svou 

činností propojují všechny 3 oblasti života. Jsou ekonomická – jednak nejednají primárně z popudu 

zisku, ale poskytování služeb a tedy zbytečně neplýtvají a jednak využívají  obnovitelné zdroje, 

které jsou spojené s úsporami energie. Tím zároveň vyhovují hledisku životního prostředí – jak 

motivem  k  šetření  energií,  tak  využíváním  zdrojů,  jejichž  emise  CO2  
 jsou  buď  malé,  nebo 

neutrální16 (biomasa)  a  jejich  dopad  na  znečištění  životního  prostředí  obecně  je  ve  srovnání  s 

konvenčními zdroji minimální. (Weger a kol., 2011) Energetická družstva také reflektují hledisko 

sociální, neboť vyžadují po lidech, aby se sešli, domluvili a jednali v zájmu komunity. 

V tomto smyslu hovoří i program místní Agenda 21 (dále MA21), který byl přijat na summitu 

11 Washingtonský konsenzus na základě neoliberálních principů formuloval podmínky utváření rozvojových programů 
a mezinárodních finančních institucí na přelomu 80./90. let a je znamením éry globálního tržního liberalismu. Blíže 
např. Barša & Císař, 2004 nebo http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Consensus

12 Blíže např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street
13 Blíže např. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
14 Blíže např. zde: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/17/looing-with-lights-off?INTCMP=SRCH
15 Tj. prostředí, v němž žijeme, což si nejspíš řada lidí neuvědomuje. 
16 CO2

  neutrální znamená, že spalováním se uvolní tolik CO2, kolik rostlina vstřebá při svém růstu.

36



Diplomová práce                                                                                                   Energetická družstva

OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Jde o program na implementaci udržitelného rozvoje na místní 

úroveň (tj. úroveň regionů a obcí). MA21 klade důraz na transparentnost a participaci, tedy „počítá  

s aktivním zapojením různých představitelů veřejnosti do spolurozhodování o věcech veřejných“. 

(Kašpar, Petrová, 2007, str. 2) Hlavní roli při implementaci MA21 hraje místní veřejná správa, tj 

úředníci a politici,  kteří organizují, plánují a koordinují místní aktivity a také spolupracují mezi 

sebou. Samotná aktivita veřejné správy však nestačí, je třeba zapojit zároveň občany a instituce 

soukromého a občanského sektoru (místní spolky, podnikatelé, školy, zdravotní zařízení atd.). Tato 

spolupráce veřejnosti a správních institucí by měla probíhat podle principu „Správné řízení věcí 

veřejných“  (good  governance),  které  zahrnuje  například  transparentnost,  zodpovědnost, 

bezúhonnost  či efektivní a dostupné služby. (Reitschmiedová, 2003) Další důležitou složkou místní 

Agendy 21 je strategické plánování a dlouhodobé řízení zaměřené na to,  aby místní organizace 

naplňovaly svůj hlavní účel a smysl. Dlouhodobé cíle nejsou odvozovány od stávajícího stavu, ale 

od  cílů  se  odvozuje  žádoucí  stav.  Cíle  musí  být  mezi  sebou provázané a  koordinované,  jejich 

splnění  si  nesmí  odporovat.  (Kašpar,  Petrová,  2007)  I  z  hlediska  MA21 jsou  tedy energetická 

družstva vhodnou strukturou, i když by v tomto případě bylo příhodnější spíše obecní vlastnictví 

(komunitní vlastnictví zaštítěné obcí). 

Beckova reflexivní modernizace je jen jednou teorií z mnoha a vzhledem k její komplexitě (týká 

se prakticky celého světa) je na místě předpokládat, že se Beck v některých svých závěrech mýlí. 

Nicméně ve vztahu k této práci byla zvolena proto,  že se skvěle doplňuje s teorií  udržitelného 

rozvoje.  Obě teorie  (resp.  jejich  „první  verze“)  vznikly ve  stejné  době (druhá  polovina  80.  let 

minulého století), obě zdůrazňují existenci globálních problémů a s nimi i fakt, že celé lidstvo je „na 

jedné lodi“.  Obě poukazují  na změnu globálních poměrů a  na nejistotu z této změny plynoucí, 

neboť díky pokroku se lidstvo ocitá  ve zcela nové situaci.  Nemůže použít  osvědčené zavedené 

postupy „staré moderny“ (energii fosilních paliv, zastupitelskou demokracii v dnešní podobě, volný 

trh apod.), neboť právě tyto postupy současné problémy způsobily a jejich důslednější uplatňování 

bude tyto změny jen umocňovat. Beck v souvislosti s tím mluví o „vynalézání politiky“ (Beck, 

2007),  Rynda  o  „redefinici  institucí  a  procesů“  (Rynda,  2006)  ,  neboť  adekvátní  postup  pro 

vypořádání se s těmito změnami dosud neexistuje17. Kodifikovaným pokusem o převedení těchto 

teorií do praxe je program Místní agenda 21. 

Vztáhneme-li výše uvedené na energetiku, dostaneme dvě související hodnoty – energetickou 

soběstačnost a decentralizaci energetického systému. 

17 Což hezky ilustruje i motto G. B. Shawa této kapitoly, když mluví o „naučení se“.
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Energetická soběstačnost

Jedním z důležitých motivů založení energetického družstva je energetická soběstačnost, čímž se 

rozumí  zajištění  dodávek  energie  z  vlastních  zdrojů.  S  rostoucí  energetickou  soběstačností  se 

jedinec/komunita/obec/region/stát stává méně závislým na dovozu energie, jenž může být z různých 

důvodů přerušen18 nebo zdražen.  Využívání  místních  zdrojů  také  posiluje  lokální  ekonomiku – 

jednak peníze, které by z oblasti odplynuly na účet externího dodavatele energie, zůstávají doma a 

mohou být místně utraceny (čímž se zvyšuje domácí produkt) a jednak využívání místních zdrojů 

vytváří nová pracovní místa. (Němcová, 2010) 

Energetická soběstačnost může být větší nebo menší v závislosti na míře využití místních zdrojů. 

Může být však také úplná, 100%. Co si přesně lze představit pod 100% energetickou soběstačností? 

Z osobní konzultace s Ing. Bronislavem Bechníkem, Ph.D vyplynulo trojí pojetí:

1) Vlastní výroba dlouhodobě převyšuje spotřebu (například v případě výroby elektřiny 

je elektrizační soustava využívána jako virtuální akumulátor),

2) Vlastní  výroba  (případně  s  využitím  akumulace)  je  v  každém  okamžiku  schopna 

pokrýt spotřebu,

3) Vlastní  výroba  (případně  s  využitím  akumulace)  je  v  každém  okamžiku  schopna 

pokrýt spotřebu včetně spotřeby na výrobu, údržbu a provoz energetických zařízení.

✔To  vše  trvale  udržitelným  způsobem,  což  při  současné  úrovni  technologické  vyspělosti 

znamená vše z obnovitelných zdrojů. 

K jednotlivým stupňům soběstačnosti jsou zde uvedeny názorné příklady. V prvním případě je 

soběstačnost v podstatě virtuální, účetní. Daný jedinec/komunita/obec/region využívá vlastní zdroj 

obnovitelné energie (např. větrnou elektrárnu) a ten ročně zvládne vyrobit více energie, než dotyčný 

spotřebuje. Jsou však chvíle, kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce – pak je chybějící energii nutno 

odebírat z veřejné distribuční sítě. 

Příklad 1: Dánský ostrov Samsø19

Samsø  coby  ostrov  100%  obnovitelné  energie  patří  k  celosvětově  nejznámějším  příběhům 

energetické soběstačnosti. Před rokem 1997 neměl ostrov žádné vlastní zdroje energie a byl cele 

18 Jako například ve střední a východní Evropě během plynové krize na počátku roku 2009, blíže např. zde: 
http://www.euroskop.cz/46/11211/clanek/dve-kola-rusko-ukrajinske-plynove-krize-2009/

19 Část této kapitoly pochází z autorova článku „Energetická soběstačnost: Samsø – 100 % energie z OZE“ psaného 
pro Českou agenturu pro obnovitelné zdroje energie
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odkázán na dovoz elektřiny a fosilních paliv z pevniny. V roce 1997 Samsø vyhrál soutěž dánské 

vlády o možnost stát se během 10 let „ostrovem obnovitelné energie“, tzn., že bude vyrábět 100 % 

své  elektřiny  a  tepla  z  obnovitelných  zdrojů.  Do podpory projektu  byla  zapojena  široká  škála 

účastníků  -  vedle  obyvatel  také  dánská  vláda  a  tamější  místní  úřad,  zahrnuti  byli  i  soukromí 

investoři. Místní obyvatelé se účastnili jak fáze plánování (stran použitých technologií, nákladů, 

doby splatnosti),  tak  výstavby (podíl  na financování)  a  také vzdělávacích  akcí  (zaměřených na 

úspory energie). Souběžně se vytvářela síť poradenských služeb - byli vyškoleni poradci, zřízena 

telefonní poradna a zorganizováno několik demonstračních kampaní. 

Projekt „obnovitelného ostrova“ je zaměřen na:

• snížení spotřeby a zvýšení efektivity pokud se týče tepla, elektřiny a dopravy,

• rozšíření  systému  centrálního  zásobování  teplem  (CZT)  s  využitím  místních  biomasových 

zdrojů,

• v  případě  individuálního  vytápění  zavedení  tepelných  čerpadel,  solárních  kolektorů  a 

biomasových kotlů,

• výstavbu větrných elektráren na pevnině i na moři. 

Projekt odstartoval v roce 1997 a cíle 100 % obnovitelné energie bylo dosaženo už v roce 2003. 

Projekt  však  dále  pokračuje  zejména pokud se  týče  zlepšování  energetických úspor,  zvyšování 

podílu elektromobilů v dopravě a řešení akumulace energie. 

Jako  technické  řešení  pro  výrobu  elektřiny  bylo  zvoleno  11 pevninských  („onshore“)  1MW 

větrných elektráren a 10 námořních 2,3MW větrných elektráren. Elektrárny jsou přes transformátor 

připojené do sítě na pevnině, přičemž tato přípojka tvoří i záložní zdroj elektřiny pro ostrov (viz 

níže). (Danish Energy Agency, 2009) Devět pevninských větrníků vlastní místní farmáři a zbylé dvě 

jsou vlastněné místní větrně-energetickou společností. Jejich vlastnictví je rozděleno do 5400 akcií, 

které vlastní 450 lidí. Pět z deseti námořních („offshore“) větrných elektráren vlastní místní úřad, 

čtyři patří soukromým firmám a jedna je vlastněna družstevně (kolem 1500 akcionářů). O dodávky 

tepla se potom starají 4 biomasové výtopny, které využívají převážně slámu, v menší míře štěpku a 

solární kolektory. Systém CZT zásobuje 60 % domácností na ostrově, ostatní mají topení řešené 

individuálně.  Jedna  z  tepláren  je  kompletně  vlastněna  zákazníky,  druhá  místní  soukromou 

společností  a  zbylé  dvě  vlastní  a  provozuje  družstevní  distributor  (který  ovšem  není  místní). 

(Energy development in island nations, 2011)
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Program obnovitelného ostrova přinesl na ostrov investice a zvýšil zájem turistů, čímž vytvořil 

pracovní místa. Místní a akcionáři inkasují dividendu z větrných elektráren a po splacení základní 

investice  do  CZT poklesly ceny tepla.  Program také  zvýšil  angažovanost  obyvatel.  Díky tomu 

výsledek odpovídá jejich představám a místním podmínkám. 

Projekt byl méně úspěšný ve snížení spotřeby elektřiny a tepla. Plán se potom vůbec nepovedlo 

naplnit v dopravě, kde se měla spotřeba snížit o 5-10 %, ale místo toho dokonce o 5 % vzrostla.  

(Saastamoinen, 2009)

Energetická soběstačnost  v  případě ostrova Samsø znamená,  že  ostrov za rok ze  svých 

(obnovitelných) zdrojů vyrobí více energie, než jeho obyvatelé ročně spotřebují. V tuto chvíli 

však Samsø nemá žádné akumulační kapacity (např. přečerpávací elektrárnu), své přebytky tedy 

posílá podmořským kabelem na pevninu a odtamtud také energii čerpá, pokud zrovna nefouká vítr. 

Další klíčovou výzvou pro Samsø je tedy vyřešení zásobníku energie, který by ostrov učinil plně 

nezávislým na fosilních zdrojích. (Conti et al., 2010)
Graf1

Větrné  elektrárny  na  ostrově  zvládnou  ročně  vyrobit  mnohem  více  elektřiny,  než  tamější  

obyvatelé spotřebují.

Graf2
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Z detailu na měsíc leden je ale patrné značné kolísání výroby větrných elektráren.

Pramen: Conti et al., 2010

Druhý  stupeň  energetické  soběstačnosti  už  umožňuje  „odstřižení  spotřebitele  od  sítě“.  Jeho 

vlastní obnovitelné zdroje zvládnou pokrýt jeho spotřebu a vyřešená akumulace energie umožňuje 

vykrývat proměnlivost dodávek. 

Příklad 2: projekt obnovitelného ostrova El Hierro

Koncept přestavby španělského ostrova El Hierro (Kanárské ostrovy) je zatím ve fázi příprav, 

tedy nejde o již realizovaný projekt. Ostrov El Hierro s 11 000 obyvateli je nyní plně závislý na 

dovozu fosilních paliv, což pro něj znamená jednak vysoké náklady a jednak vysoké emise oxidu 

uhličitého. Plán obnovitelného ostrova počítá se stavbou 11,5MW větrné farmy, dále s výstavbou 

fotovoltaických systémů a solárních  kolektorů,  které  by vzhledem k výhodné poloze  ostrova  z 

hlediska stálosti větru a slunečního záření měly vyrábět dostatek energie pro celý ostrov. Akumulaci 

energie je možné vzhledem k hornatému povrchu ostrova řešit 11,3MW přečerpávací elektrárnou, 

která by při plném stavu měla vydržet zásobovat ostrov po 7 dní. Větrníky spolu s přečerpávací 

elektrárnou  pokryjí  až  80  %  spotřeby  ostrova,  zbylých  20  %  obstará  fotovoltaika  a  solární 

kolektory. (ABB, 2011) To umožní ostrovu pokrýt 100 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a 

snížit emise CO2. Není však známo, jak bude na ostrově řešena doprava, jestli místní obyvatelé 

začnou využívat elektromobily, nebo bude dále využívat dovážená fosilní paliva. Realizaci projektu 

El Hierro provede švýcarský energetický gigant ABB. 

Třetí stupeň si lze představit jako ostrov El Hierro z předchozího příkladu, který by měl navíc k 

dispozici kompletní infrastrukturu pro výrobu a recyklaci obnovitelných zdrojů, včetně vlastních 
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zdrojů surovin a zařízení pro jejich těžbu a to vše poháněl energií z obnovitelných zdrojů. Tento 

stupeň energetické soběstačnosti se dosud nikde na světě neuplatnil a pokud se tak někdy stane, lze 

předpokládat, že to bude spíše na úrovni větších regionů či států (kvůli nutnosti těžby a zpracování 

surovin na výrobu OZE, i když velká část materiálu se dá získat recyklací).
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Decentralizace energetického systému
Mnoho  z  aspektů  decentralizace  energetiky  už  bylo  řečeno  v  rámci  ostatních  hodnotových 

východisek.  Protože je však v souvislosti  s komunitními energetickými zdroji často zmiňována, 

považuji za vhodné uvést decentralizaci jako samostatné téma. 

Decentralizací se myslí přechod od centrálních energetických zdrojů k většímu počtu malých 

jednotek,  přechod  od  velkých  firem  k  většímu  počtu  menších  podniků.  (Hnutí  Duha,  2008) 

Centrální  výroba  elektřiny  a  tepla  má  řadu  výhod  –  je  stabilní,  zavedená  (má  vybudovanou 

související infrastrukturu) a pohodlná. Nicméně se dá těžko regulovat – prakticky neustále běží na 

maximální výkon bez ohledu na poptávku. Tím sice zajišťuje stabilní dodávku elektřiny, ovšem je 

velmi náročná z hlediska paliva a je z principu neefektivní. Centrální zdroje pro výrobu elektřiny 

musí  mít  vyšší  výkon,  aby  bylo  možné  elektřinu  přenášet  na  velkou  vzdálenost  přes  odpor 

přenosové  soustavy.  Centralizovaná  energetika  je  zranitelnější,  výpadek  některé  jednotky  nebo 

přerušení vedení může mít za následek výpadek proudu v rozsáhlých oblastech. (Hnutí Duha, 2008) 

Malé místní zdroje jsou potom (nebo by měly být) přiměřenější místním potřebám (tzn. nevyrábí 

se zbytečně mnoho a s energií se méně plýtvá) a energie se spotřebovává v místě výroby, což s  

sebou nese výhodu nižších přenosových ztrát. Oproti centrální výrobě a distribuci elektřiny a tepla 

je  při  využívání  místních  zdrojů  zdejší  komunita  (obec,  region)  svobodnější,  demokratičtější  – 

rozhoduje o vlastních dodávkách elektřiny a tepla, o jejich cenách a o dopadu jejich výroby na 

(místní) životní prostředí. Na druhou stranu klade tento způsob výroby vyšší nároky na spotřebitele 

– vyžaduje jejich aktivní účast ať už při výstavbě zdrojů nebo při zateplování vlastních domů a také 

hlídání spotřeby a šetření s vyrobenou energií. 

Decentralizace zároveň může přinášet tvorbu pracovních míst, ale tento jev je markantní spíše ve 

větším  měřítku.  Například  v  obci  Hostětín,  která  je  známým  českým  příkladem  ekologicky 

uvědomělé obce, vzniklo za 12 let fungování řady svépomocných systémů spojených s využíváním 

místních zdrojů 10 pracovních míst, což není mnoho. (ZO ČSOP Veronica, 2008) Naproti tomu v 

rakouském  regionu  Güssing,  který  na  začátku  90.  let  minulého  století  ohlásil  přechod  od 

dovážených fosilních zdrojů k místním obnovitelným zdrojům vzniklo za 17 let přes 1 000 nových 

pracovních  míst  a  počet  dojíždějících  za  prací  mimo region klesl  téměř  o  50  %.  (Europäische 

Zentrum für erneuerbare Energie, 2007) V Hostětíně jde spíše o postupné zavádění „nadšeneckých“ 

nápadů a tím pádem je 10 pracovních míst  slušný úspěch. V Güssingu jde o regionální úředně 

řízenou koncepci a dopady jsou úměrně tomu větší. 

Rozvoj decentralizace „zvyšuje nároky na řízení celého systému, snižuje podíl centrálních zdrojů  

na celkové produkci a zvyšuje jejich náklady. Prosazuje se proto obtížně a úspěšnost je závislá na  
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koncepci  státní  energetické  politiky...  Největší  překážku  decentralizace  zdrojů  představuje  

samozřejmě monopol  centrálního  energetického systému se státní  regulací,  v  němž si  těžko  lze  

představit  úspěšnou  motivaci  k  zvýšení  celkové  účinnosti.  Takový  systém  se  přirozeně  brání  

liberalizaci cen energie, rozvoji konkurenčních zdrojů a přitom se sám obtížně a nákladně potýká s  

vlastním  řízením.“ (Noskievič,  2003)  Další  překážkou  je  například  nastavení  limitů  škodlivin. 

„Udávají se obvykle v miligramech na definovaný krychlový metr spalin (mg x m-3). Takový postup  

nijak  nemotivuje  ke  zvyšování  účinnosti  transformace,  naopak  znevýhodňuje  zdroje  s  vysokým  

stupněm využití energie paliva.“ (tamtéž) 

Energetika  s  vysokým podíle  OZE je  na  rozdíl  od  konvenční  energetické  soustavy výrazně 

odlišná. Tento rozdíl popsal jaderný fyzik Petr Otčenášek na konferenci „Zelená energie a jaderné 

elektrárny – komu patří  budoucnost?“ -  konvenční energetika postupuje ředěním koncentrované 

energie  vyrobené v centrálních  zdrojích  na  menší  objemy distribuované spotřebitelům,  zatímco 

obnovitelné zdroje jsou roztroušené po krajině, kde zachytávají a koncentrují rozptýlenou sluneční 

energii  do  využitelných  objemů.  Energetika  využívající  ve  větší  míře  OZE  je  bytostně 

decentralizovaná, což klade dosti odlišné nároky na její výstavbu, ale především na její plánování – 

rozvoj decentralizované energetiky se centrálně plánuje velice těžko, což dále otevírá tento proces 

výše zmíněným trendům decentralizace, demokratizace a subsidiarity. Lze říci, že decentralizované 

obnovitelné zdroje jsou „demokratičtější“, než konvenční zdroje, neboť spotřebitel  si sám může 

zvolit, z jakého zdroje bude odebírat elektřinu a za jakých podmínek. 

Obnovitelné  zdroje,  družstevnictví,  reflexivní  modernizace,  trvale  udržitelný  rozvoj,  místní 

agenda  21,  energetická  soběstačnost  a  decentralizace  energetického  systému  -  všechna  tyto 

teoretická  a  hodnotová  východiska  poukazují  na  vývoj  podobným směrem,  směrem k  většímu 

zapojení  lidí  do rozhodování  o svých vlastních životech,  o životním prostředí (alespoň v jejich 

bezprostředním okolí),  o svých dodávkách energie.  Všechny tyto teorie poukazují  na výhodnost 

rozvoje družstevního vlastnictví obnovitelných zdrojů. Družstva samozřejmě nejsou nic nového, 

nicméně podle zmíněných teorií (a také podle OSN, která vyhlásila rok 2012 mezinárodním rokem 

družstev a udržitelné energie pro všechny) nastává vhodná doba pro jejich širší  uplatnění.  Lidé 

svépomocí řeší místní potřeby/problémy pokud možno udržitelným způsobem s využitím místních 

zdrojů.  K  oživení  starého  principu  družstva  mohou  napomoci  nové  předpoklady  -  například 

možnost  použití  vlastních  zdrojů  obnovitelné  energie,  nebo  dostupné  prostředky  globální 

komunikace. 
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III. KOMPARATIVNÍ STUDIE

Úvod

Komparativní studie staví vedle sebe případ Dánska a České republiky. Dánsko je proslulé svým 

rozvinutým sektorem obnovitelné energetiky,  zatímco Česká republika staví  svou energetiku na 

konvenčních  zdrojích,  především  uhlí  a  jádru.  Situace  obou  zemí  je  do  určité  míry  dána 

geografickými podmínkami těchto zemí. Zatímco Dánsko si se svou plochou krajinou a přímořskou 

polohou o využití velkého větrného potenciálu přímo říká, Česká republika se zase může opírat o 

svá  ložiska  uhlí.  Geografické  podmínky  měnit  nelze  nebo  jen  obtížně.  Tato  studie  se  zabývá 

podmínkami, které měnit lze. 

K  zodpovězení  výzkumných  otázek  byla  použita  komparativní  dvoupřípadová  studie.  Dle 

Roberta  Yina  je  případová  studie  „empirické  šetření,  které  zkoumá  současný  jev  v  kontextu  

reálného života, obzvláště, když hranice mezi tímto jevem a jeho kontextem nejsou úplně zřejmé.  

Jinak řečeno, případovou studii použijete, když se chcete záměrně zajímat o okolnosti související s  

daným jevem, neboť věříte, že mohou být vysoce relevantní vzhledem ke zkoumanému jevu.“ (Yin, 

2003,  str.  13)  Současným  jevem  jsou  v  tomto  případě  podmínky  pro  existenci  energetických 

družstev, které budou zkoumány v kontextu dvou národních států - Dánska a České republiky, které 

jsou  zároveň  zkoumanými  jednotkami  (případy,  "casy").  Použití  vícepřípadové  verze  je  potom 

vhodné, pokud chceme pochopit podobnosti a rozdíly mezi příklady. (Baxter a Jack, 2008)

Oba případy (státy) byly zkoumány z hlediska tří parametrů. Ač jsou podmínky v obou zemích 

velmi odlišné, byl při tvorbě studie kladen důraz na to, aby tyto parametry byly u obou případů 

nahlíženy pokud možno stejně a ve stejném rozsahu (aby závěry byly co nejvíce porovnatelné). 

1. První  hledisko  je  stručná  charakteristika  a  elektro-energetický  profil každé  země. 

Elektroenergetika  byla  zvolena  proto,  že  dopočítání  se  srovnatelných  údajů  v  kompletní 

výrobě/spotřebě  energie  (včetně  výroby  tepla,  dopravy)  pro  obě  země  přesahuje  autorovu 

odbornost. Energetické profily byly vytvořeny především z energetických statistik, které poskytují 

energetické instituce obou zemí. V případě Dánska je to Danish Energy Agency, v případě České 

republiky Energetický regulační úřad.  Několik dílčích informací bylo ověřeno nebo doplněno z 

nezávislých zdrojů (např. Euracoal). Jelikož obě instituce poskytují informace v odlišném formátu, 
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bylo  potřeba  je  přepočíst  za  účelem porovnání  na  stejné  jednotky.  Touto  jednotkou byl  zvolen 

procentuální podíl výroby jednotlivých zdrojů na celkové (hrubé) výrobě elektřiny. 

2. Druhé  hledisko  se  týká  vývoje  energetické  politiky  v  souvislosti  s  podporou 

obnovitelných  zdrojů  energie,  přičemž  podpora  OZE  zároveň  ohraničuje  období  energetické 

politiky,  které  bude  zkoumáno.  Informace  k  této  části  byly  získány  ze  sekundárních  zdrojů 

zaměřených na toto téma. Jednalo se o legislativní dokumenty týkající se podpory obnovitelných 

zdrojů energie, o studie v odborných publikacích či na odborných internetových portálech, které 

byly doplněny informacemi  z  dalších  energetických zdrojů  (např.  z  portálu  Renewable-energy-

sources.com) a ilustrovány informacemi z médií (např. Guardian nebo Hospodářské noviny).

3. Třetím  zkoumaným  parametrem  je  vývoj  družstev  v  dané  zemi.  Jelikož  jde  v  obou 

případech o více než 100letou historii, budou družstva obecně zmíněna jen stručně a důraz bude 

kladen hlavně na vývoj energetických družstev. Zde již byly vedle sekundárních dat (publikací a 

odborných článků věnovaných družstevnictví v obou zemích a jmenovitě energetickým družstvům) 

využita primární data - odpovědi respondentů na otázky týkající se podmínek rozvoje energetických 

družstev, obecního a komunitního vlastnictví obnovitelných zdrojů (neboť energetická družstva se v 

ČR nevyskytují). Odborní respondenti byli tázáni jmenovitě na podmínky sociálně historické (jako 

jsou tradice, zvyky apod.), ekonomicko-politické (např. ceny energie, politická a finanční podpora) 

či etické (přístup lidí a veřejných představitelů k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji apod.). 

Určitou výjimku tvořil Preben Maegaard, jenž odpovídal na otázky velmi široce a byly tak od něj 

zjištěny i další informace týkající se energetických družstev. U českých starostů byl pak zjišťován 

jejich názor na družstva a komunitní vlastnictví obecně. 

U obou případů následují možnosti pro zlepšení (vypracovaná rovněž s použitím primárních dat) 

a závěrečná zpráva pro jednotlivé případy, která shrnuje zjištěné poznatky. 

Následující analýza je tvořena dvěma kroky:

• porovnáním obou případů z  hlediska  vybraných parametrů,  aby se ukázalo,  co  Dánsko ve 

vybraných oblastech „dělá jinak“.

• vztažením poznatků zjištěným v prvním kroku k teoretickým předpokladům formulovaným v 

druhé kapitole.  Tyto teorie  a  hodnotová východiska vysvětlují,  proč je používání  energetických 

družstev  výhodné.  Tudíž  jestliže  daný  poznatek  odpovídal  teoretickým  předpokladům,  byl 

vyhodnocen  jako  faktor  PRO  rozvoj  energetických  družstev.  Pokud  se  s  těmito  předpoklady 

rozcházel, jednalo se o faktor PROTI. 

Celá studie bude uzavřena odpověďmi na výzkumné otázky č. 2 – 5.
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Případ I: Dánsko

Dánsko je země ležící  v severní  Evropě.  Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří  státní 

celek Dánské království (Kongeriget Danmark). Je tvořeno Jutským poloostrovem, ostrovy Fyn, 

Sjælland a  stovkami  dalších  menších  ostrovů.  Na východě  je  omýváno  Baltským mořem a  na 

západě mořem Severním. Jedinou suchou hranici  má Dánsko na jihu s Německem, další  blízké 

země jsou na jihu Polsko, na severu a severovýchodě Švédsko a na severu Norsko. Dánsko mělo v 

roce 2011 5 564 219 obyvatel. 6 z 10 Dánů žije v Kodaňské aglomeraci, což je metropolitní oblast, 

která se velmi malou částí rozkládá i ve Švédsku. (Wikipedia, 2004)

Dánsko vyrobilo v roce 2009 celkem 36359.4420 GWh elektřiny, z toho z ropy 3,22 %, z uhlí 

48,65 %, zemního plynu 18,5 %, spalováním nerozložitelného odpadu 1,97 % a z obnovitelných 

zdrojů 27,64 %. (Danish  energy agency,  2010)  Dánsko nevyužívá  jaderné  elektrárny a  nejvíce 

elektřiny vyrobí z uhlí. Vzhledem k tomu, že na svém území nemá žádné uhelné doly, musí veškeré 

uhlí dovážet. (Euracoal, 2011) Díky vlastní těžbě ropy a zemního plynu je však Dánsko považováno 

za  energeticky  soběstačnou  zemi  –  z  vlastních  zdrojů  vyrobí  více  energie,  než  spotřebuje.  V 

obnovitelných zdrojích převládá větrná energie (pevninská i námořní) a biomasa. (Danish energy 

agency, 2010)

Vývoj dánské energetické politiky a podpory obnovitelných zdrojů energie v 

období 1976 - 2011

Dánský příběh vývoje energetické politiky zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů můžeme dle 

Jakoba Riiskjaer Nygårda rozdělit do čtyřech období:

I. Rané období zaměřené na energetickou bezpečnost

II. Střední období sociálně demokratické vlády a působení Svenda Aukena

III. Liberalizace

IV. Vize hospodářství bez fosilních paliv

20 Jelikož dánské statistiky jsou v terajoulech, byl pro převod do GWh, v nichž počítá český ERÚ, použit online 
převaděč http://www.convert-measurement-units.com/conversion-calculator.php?type=energy
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I. Rané období zaměřené na energetickou bezpečnost

K nastolení agendy energetické bezpečnosti vedly dánskou vládu v 70. letech především ropné 

šoky, neboť dánské hospodářství bylo z 90 % závislé na dovozu ropy pro výrobu energie. Logickým 

krokem se jevilo snížení závislosti na ropě a tím i snížení rizika potenciálně se opakujících ropných 

šoků. Energetická bezpečnost byla zároveň nahlížena jako předpoklad ekonomické stability a růstu. 

V souvislosti s tím byly uzákoněny 3 energetické plány – 1976 (snížení závislosti na ropě), 1981 

(první  systémy  podpory  OZE)  a  1990  (omezení  emisí  oxidu  uhličitého),  které  zaváděly  řadu 

politických  opatření  k  dosažení  energetické  bezpečnosti.  Tato  opatření  lze  rozdělit  do  čtyřech 

kategorií: nahrazování a objevování, podpora alternativních zdrojů energie, energetická efektivita, 

investice do infrastruktury. Pojďme se na ně podívat blíže:

Nahrazování a objevování 

Elektrárenský průmysl odpověděl na ropnou krizi přechodem k uhlí jako k hlavnímu palivu pro 

výrobu energie. Zároveň byly zavedeny daně na ropu a elektřinu k podpoření rychlého přechodu, 

což se povedlo. Během pár let elektrárenský průmysl téměř úplně nahradil ropu za uhlí. To sice 

nesnížilo závislost Dánska na dovozu, ale v rámci světového trhu s uhlím neexistoval žádný OPEC, 

díky čemuž představovala závislost na dovozu uhlí znatelně menší zlo. Od roku 1992 se ve výrobě 

elektřiny a tepla začal více prosazovat zemní plyn. S nahrazováním vstupních paliv bylo zrychleno 

objevování nových ložisek plynu a ropy v Severním moři a zvyšováním produkce ropy i plynu se v 

roce 1995 Dánsko stalo čistým vývozcem těchto surovin a dosáhlo tak energetické soběstačnosti. 

Plyn plánuje vyvážet do roku 2020 a ropu do roku 2018. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Podpora alternativních zdrojů energie

Původně dánští političtí představitelé zastávali myšlenku rozvoje jaderné energetiky v Dánsku. 

Proti tomu se však zvedla silná opozice v podobě občanských hnutí, jež silně preferovala větrnou 

energii před jadernou. Hnutí vycházela ze dvou příznivých okolností – plochá krajina s velkým 

větrným potenciálem a stoleté zkušenosti s provozem větrných mlýnů. Díky tomu byly plány na 

rozvoj jaderné energetiky pozastaveny a v roce 1985 parlament přijal moratorium jaderné energie. 

Obnovitelným zdrojům naopak byla přiznána podpora, díky níž podíl všech obnovitelných zdrojů 

tak vzrostl  na přibližně 27% podíl  na výrobě a  20% podíl  na spotřebě v roce 2009. (Riiskjaer 

Nygård, 2011)

Energetická efektivita

Nařízením  energetických  úspor  ve  stavebnictví,  zdaněním  dodané  energie  a  finančním 

podporováním úsporných opatření se povedlo snížit spotřebu tepla v Dánsku téměř o 40 % mezi 

roky  1981  a  1997.  Emise  oxidu  uhličitého  byly  mezi  roky  1980  a  2006  sníženy  o  50  %.  S 
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využíváním zemního plynu a biomasy zároveň byly podporovány kogenerační  jednotky na tyto 

paliva. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Investice do infrastruktury

Rozvoj sítí ústředního topení začal v Dánsku už v 50. letech, ale zrychlen byl až v 70. letech. 

Tyto sítě byly zásadní pro možnost výstavby a zásobování plynových elektráren a kogeneračních 

jednotek. S výstavbou sítě ústředního topení se tak zabily „dvě mouchy jednou ranou“ a výrazně 

snížily náklady. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Vývoj ekonomické podpory obnovitelných zdrojů v období č. I

Podpora  výroby elektřiny z  větrných  elektráren  (VTE)  byla  zavedena  v  roce  1976.  Nejprve 

formou finanční podpory pro výstavbu VTE, později od roku 1983 jako daňový odečet za elektřinu 

vyrobenou prostřednictvím VTE a od roku 1991 jako bonus výkupní tarif za elektřinu puštěnou do 

sítě. (Zink Sørensen, 2009)

Od roku 1976 do roku 1989 stát garantoval investiční podporu stavby VTE. Původně podpora 

čítala 40 % investičních nákladů, ale úroveň podpory byla postupně snižována, až byl tento druh 

podpory úplně zrušen v roce 1989. Další přímá podpora na stavbu VTE už se nezavedla. (Zink 

Sørensen, 2009)

II. Střední období sociální demokratické vlády a působení Svenda Aukena

Nástup environmentalismu

Po volbách v roce 1993 se v Dánsku ujal vlády sociálně-demokratický kabinet. Ten pokračoval v 

započatém  politickém  kurzu  energetické  soběstačnosti,  ale  v  souvislosti  se  zprávou  Gro 

Brundtlandové  „Naše  společná  budoucnost“  přidal  důraz  na  životní  prostředí.  Ten  se  projevil 

zejména  zvýšenou  pozorností  věnovanou  pozitivnímu  vlivu  obnovitelné  energie  na  životní 

prostředí. V čele tohoto úsilí stanul ministr energetiky a životního prostředí Svend Auken (podle 

nějž Riiskjaer Nygård nazývá období 1993 – 2001 „Aukenovo období“). V roce 1996 byl zaveden 

nový energetický plán (čtvrtý v řadě) „Energie 21“, který sestával z více než 100 iniciativ určených 

ke snížení emisí  CO2.  Mezi ně patřily také roční 1% přírůstek obnovitelných zdrojů na výrobě 

energie, zdanění elektřiny na financování programů energetické efektivity, pokračující podpora pro 

sítě ústředního topení a rovněž pro hledání nových zdrojů ropy a zemního plynu v Severním moři. 

V podstatě se jednalo o pokračování dříve uvedených politik, nový byl důraz na omezení emisí 

skleníkových plynů. 90. léta byla zlatým věkem pokud se týče rozvoje větrné energie. (Riiskjaer 

Nygård, 2011)
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Zrození argumentu zeleného růstu21

V tomto období se rovněž zrodil nápad podpory průmyslového odvětví čistých technologií (clean 

tech sector) za účelem výroby pro vývoz těchto technologií. Plán Energie 21 poukazuje na dánský 

zájem umístit se na mezinárodních trzích se zelenými technologiemi. Auken dokázal vyzdvihnout 

důležitost  aspektů  životního prostředí,  což  vyústilo  v širší  povědomí o tomto tématu,  což zase 

pomohlo k podpoře a přijetí obnovitelné energetiky zdola. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Vývoj ekonomické podpory obnovitelných zdrojů v období č. II

V roce 1991 zaveden bonus k ceně elektřiny ve výši 3,6 c/kWh (eurocent), který platil až do roku 

2001.  Tento  druh  podpory  byl  velmi  úspěšný,  neboť  v  tomto  období  významně  vzrostl  počet 

instalovaných  VTE.  (Zink  Sørensen,  2009)  Elektřina  z  VTE postavených  před  rokem 1999  je 

prodávána na trhu operátrem přenosové soustavy (TSO - transmission system operator, ekvivalent 

české ČEPS) a výrobce dostává pevný výkupní tarif, jehož výše závisí na velikosti zdroje. Tento 

tarif se postupem času snižuje. Nejštědřejší výkupní tarif 8 c/kWh je proplácen za počet hodin plné 

zátěže (25 000h u zdrojů do 200 kW, 15 000h u zdrojů do 600kW a 10 000h u zdrojů nad 600 kW). 

Poté  se  výkupní  tarif  sníží  na  5,8  c/kWh,  dokud  daná  VTE  nedosáhne  10  let.  Poté  musí 

provozovatel  elektřinu na trhu udat sám a dostává bonus maximálně 1,3 c/kWh, dokud turbína 

nedosáhne stáří 20 let. Součet tržní ceny a vypláceného bonusu může dosáhnout maximálně 4,8 

c/kWh.  Dodatečný  příspěvek  ve  výši  0,3  c/kWh  je  proplácen  na  pokrytí  nákladů  na  trhu  s 

elektřinou. (Zink Sørensen, 2009)

III. Liberalizace

Po osmi letech sociálně demokratické vlády byla v roce 2001 zvolena pravicová vláda Anderse 

Fogh  Rasmussena.  Financování  programů  obnovitelné  energetiky  a  životního  prostředí  bylo 

zastaveno ve jménu deregulace energetických trhů a privatizace státních funkcí. Výstavba nových 

větrných elektráren razantně poklesla, neboť finanční podpora a další podpůrné mechanismy pro 

obnovitelnou energetiku byly nahlíženy jako konfliktní  s  požadavkem liberalizace.  Zároveň byl 

založen  Institut  posuzování  životního  prostředí  (Evnironmental  Assessment  Institute,  EAI) 

vedeného Björnem Lomborgem22, který zpochybnil základní důvod pro rozvoj obnovitelné energie - 

totiž že se změnou klimatu má cenu bojovat. Lepší pro životní prostředí by bylo z jeho hlediska  

bylo podporovat udržitelný rozvoj třetího světa. (Riiskjaer Nygård, 2011)

21   Zelený růst (green growth) je pojem popisující cestu ekonomického rozvoje skrze přírodní zdroje a udržitelným 
způsobem. Je používán globálně jako alternativní koncept ke standardnímu hospodářskému růstu. (Wikipedia, 2009)
22 Autor známé knihy „Skeptický ekolog“
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Tento obrat v podpoře byl dán volbami, v nichž hrály otázky energetiky a životního prostředí 

velmi malou roli. Hlavními tématy byly sociální blahobyt a imigrace. Příčiny k tomu lze odhadovat 

dvě - „třetí reforma trhu práce“, kterou provedli sociální demokraté v roce 1998 a která byla velmi 

nepopulární a útok 9. 11. na budovy Světového obchodního centra v New Yorku. První příčina 

odradila voliče sociálním demokratům a ta druhá naopak přihrála voliče nacionálním stranám, které 

měly imigraci jako hlavní téma. Anders Fogh Rasmussen byl úspěšně znovuzvolen v letech 2005 a 

2007. V roce 2001 to bylo také od druhé světové války poprvé, co měla v dánském parlamentu 

většinu pravicová vláda. To umožňovalo pravici prosadit razantní kroky směrem k liberalizaci, která 

byla nahlížena jako klíčová pro ekonomický růst a byla tak hlavním hlediskem při tvorbě politiky. 

(Riiskjaer Nygård, 2011)

Ačkoli udržitelný rozvoj nebyl nikdy explicitní priorita žádné vlády, požadavky na energetickou 

bezpečnost a ekonomickou prosperitu měly jako průvodní efekt oddělení emisí  (které klesají)  a 

hospodářského růstu (který stoupá). (Riiskjaer Nygård, 2011)

Vývoj ekonomické podpory obnovitelných zdrojů v období č. III

Stávající  systém podpory se  zachoval  i  v  dalších  letech,  ovšem byly upravovány jednotlivé 

parametry. Elektřina z VTE připojených k síti v letech 2000 - 2002 je dále prodávána přes TSO, 

přičemž výkupní tarif  je stanoven na 5,8 c/kWh pro prvních 22 000 hodin plného zatížení  pro 

pevninské VTE a na 10 let pro námořní VTE. Poté musí výrobce prodat na trhu elektřinu sám a 

dostává 1,3 c/kWh dokud stáří VTE nedosáhne 20 let. Maximální výše ceny elektřiny a výkupního 

tarifu je stále stanovena na 4,8 c/kWh s příspěvkem na pokrytí nákladů trhu s elektřinou 0,3 c/kWh. 

(Zink Sørensen, 2009)

Elektřinu vyrobenou z VTE připojených do sítě v letech 2003 - 2004 musí výrobce na trhu udat  

sám a výše  výkupního tarifu  činí  maximálně  1,3 c/kWh dokud turbína  nedosáhne stáří  20 let. 

Maximální výše ceny elektřiny a výkupního tarifu je stále stanovena na 4,8 c/kWh s příspěvkem na 

pokrytí nákladů trhu s elektřinou 0,3 c/kWh. Tyto podmínky se v období 2005 - 20. únor 2008 

změnily jen nepatrně - výše výkupního tarifu byla stanovena pevně na 1,3 c/kWh, bylo zrušeno 

maximum pro celkový součet ceny elektřiny a dodatečných bonusů, příspěvek na pokrytí nákladů 

trhu s elektřinou zůstal zachován na 0,3 c/kWh. (Zink Sørensen, 2009)

IV. Hospodářství bez fosilních paliv 2006 - 2050

Kombinace okolností mezinárodního vývoje a kroků předchozích energetických politik vytvořila 

průmysl,  infrastrukturu,  energetický  mix  a  globální  trh,  který  umožnil  Dánsku  vytyčit  cíl 
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hospodářství bez fosilních paliv. Škrty v rozpočtu na životní prostředí patřily k velice nepopulárním 

opatřením nové  vlády  a  starost  o  životní  prostředí  se  opět  výrazněji  projevila  ve  výzkumech 

veřejného mínění. Vláda se tedy rozhodla ve svém programu zohlednit také životní prostředí. Vedle 

toho  se  rozhodly  „zazelenat“  také  velké  energetické  společnosti.  Přední  dánská  energetická 

společnost  DONG  se  v  roce  2008  rozhodla  dále  neinvestovat  do  uhelných  elektráren  a  více 

investovat do větru. Dokonce ukončila již rozjednané kontrakty na uhelné projekty a orientuje se na 

odvětví obnovitelných zdrojů23. Zdá se tedy, že zelené myšlenky začínají pronikat i na trhy a stávají 

se motorem dalšího rozvoje, což je pro vlády popud k jednání.  To potvrzuje fakt, že v Dánsku 

rozhodnutí o vizi hospodářství bez fosilních paliv 2050 přijala pravicová vláda, která byla dosud 

převážně  skeptická  k  environmentálním  hlediskům  a  alternativním  zdrojům  energie.  Zatím 

posledním krokem k tomuto cíli je strategický dokument Energetická strategie 2050 (zveřejněna v 

únoru 2011). Současný cíl odstranění závislosti Dánska na fosilních palivech umožňuje dosažení 

dalších komplementárních cílů energetické bezpečnosti,  ochrany životního prostředí a „zeleného 

růstu“. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Výzkumné studie dánské  vlády provedené v letech 2006 -  2009 zjistily,  že  toto odvětví  má 

značný  potenciál  -  v  roce  2006  odvětví  čistých  technologií  (v  Dánsku)  čítalo  720  společností 

zaměstnávajících  přibližně  120  000  lidí  a  jeho  obrat  činil  zhruba  5  %  HDP.  Vývoz  a  zisky 

zaznamenaly v letech 2000 - 2008 silný růst ve srovnání se zbytkem hospodářství. Jinak řečeno, 

Dánsko má nyní silnou pozici na trhu čistých technologií. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Vývoj ekonomické podpory obnovitelných zdrojů v období č. IV

Výraznější  změna  nastala  pro  VTE připojené  od  21.  února  2008.  Výrobce  musí  vyrobenou 

elektřinu  udat  na  trhu  sám,  ovšem dostává  bonus  3,4  c/kWh za  prvních  22  000 hodin  plného 

zatížení. Příspěvek na pokrytí nákladů trhu s elektřinou zůstává 0,3 c/kWh. Výše podpory je stejná 

pro pevninské i pro námořní VTE, které nejsou pokryté tendry. VTE umístěné v průměrně větrné 

lokalitě na pevnině dosáhne 22 000 hodin plného zatížení zhruba za 9 let, zatímco námořní větrná 

farma již za 7 let. (Zink Sørensen, 2009)

Dodatečná podpora je vyplácená novým VTE, které nahrazují starší a menší a to ve výši 1,1 

c/kWh za prvních 12 000 hodin plného zatížení. Mezi roky 1999 a 2003 to bylo 1,6 c/kWh za  

23 Tuto informaci je třeba brát s rezervou, neboť DONG plánoval ještě v roce 2009 výstavbu uhelných elektráren ve 
Velké Británii a v Německu. Z obou projektů nakonec skutečně sešlo, ale podnětem byla spíše „nedostatečná místní 
politická podpora“ (podle DONGu, podle novinářů šlo a tuhý odpor místních), než nadšení DONGu pro čistou 
energii. Blíže zde: http://www.dongenergy.com/EN/Media/Newsroom/Pages/Press_releases_details.aspx?
cisionid=404443  zde: 
http://www.dongenergy.com/EN/Media/Newsroom/Pages/Company_announcements_details.aspx?omxid=451981  a 
zde: http://www.businessgreen.com/bg/news/1803392/miliband-calls-steam-ahead-ccs-despite-kingsnorth-delay
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prvních 12 000 hodin plného zatížení. Cílem je nahradit  malé VTE, které zabírají  dobré větrné 

lokality, většími, které lépe využijí místní větrný potenciál. (Zink Sørensen, 2009)

Příspěvek na elektřinu z biomasy byl navýšen na 2 c/kWh. U výroby elektřiny z bioplynu je 

stanovená pevná výkupní cena na 10 c/kWh nebo na 5 c/kWh pokud je bioplyn využíván spolu se  

zemním  plynem.  Pro  malé  obnovitelné  zdroje  jako  fotovoltaika  nebo  přílivové  elektrárny  je 

výkupní tarif pro zařízení připojená po 21. únoru 2008 8 c/kWh po prvních 10 let a 5,3 c/kWh po 

dalších 10 let. Pro zařízení připojená v období 21. 4. 2004 - 21. 2. 2008 jsou tyto ceny nepatrně  

nižší (v desetinách centů) a pro zařízení připojená před 21.4. je to 8 c/kWh po 20 let a minimálně po 

15 let od 1. 1. 2004. (Renewable-energy-sources.com, 2009)

Politiky prosazované dánskými vládami byly poměrně stejnorodé po dlouhou dobu. I pro ostatní 

země, které chtějí snížit svou uhlíkovou stopu, je zásadní zabezpečit stabilní koalici,  která bude 

podporovat  změnu  politiky.  Je  zapotřebí  společné  dlouhodobé  úsilí  aktérů  ze  strany  politiky, 

průmyslu a občanské společnosti, v případě Dánska ještě přispěl kontext EU, která také prosazuje 

zelenou politiku. Každá snaha o omezení uhlíkové stopy musí být provedena v kontextu stabilní 

koalice,  aby  mohla  být  dlouhodobá.  Dlouhodobý  pokrok  je  nezbytný  k  vytvoření  změny  v 

chováních a očekáváních společnosti a průmyslu. (Riiskjaer Nygård, 2011)

Níže je uvedená orientační tabulka vývoje celkového instalovaného výkonu větrných elektráren v 

Dánsku.  Zde  můžeme  odhadovat24 výše  zmíněný  vliv  vývoje  politiky  a  podpory  na  výstavbu 

větrných elektráren v Dánsku, např. markantní zpomalení výstavby v letech 2004 – 2007.

Tabulka 1

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Instalo
vaný 
výkon 
(MW)

343 413 458 487 539 637 857 1116 1380 1748 2300 2489 2880 3110 3124 3128 3136 3125 3160 3497 3752

(Zdroj: Wikipedia, 2011)

Vývoj družstev

Jak s nadsázkou poznamenává Flemming Tranaes, fakt, že Dánové zakládají sdružení, jakmile se 

sejdou 3 nebo 4 lidé se stejným zájmem, má své historické kořeny. Tyto kořeny nejen on sleduje až 

24 Pouze odhadovat, neboť nelze vyloučit vliv dalších faktorů na tento průběh výstavby VTE.
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k dánskému národnímu hrdinovi, pastoru a učiteli Nikolaji Frederiku Severinu Grundtvigovi. Ten 

zakládal  na venkově lidové střední školy („Folk High Schools“),  které mimo jiné učily drobné 

rolníky a jejich děti národnímu povědomí, posilovali jejich vlastní identitu a zároveň důvěru, že oni 

sami jsou schopni změnit vlastní životní podmínky. Když se v návaznosti na to roku 1844 začala z 

britského  Rochdale  šířit  myšlenka  družstevnictví,  přijali  ji  Dánové  jako  možnost  praktického 

vyústění Grundtvigova učení. (Tranaes, 2004)

Vzhledem k souběžně probíhající transformaci dánského zemědělství z rostlinné na živočišnou 

výrobu vznikla i u drobných zemědělců poptávka po souvisejících službách jako jsou mlékárny a 

jatka.  To byly první služby,  u  nichž byly v dánsku aplikovány družstevní  prinicipy (především 

demokratické řízení na principu jednoho hlasu na osobu bez rozdílu majetku) a vytvořena první 

družstva. Následovalo rozšíření družstev do dalších odvětví. (Tranaes, 2004) V energetice družstva 

vlastní nejen obnovitelné zdroje všech druhů, ale i zdroje na fosilní paliva (třeba místní plynové 

kogenerační jednotky). Jejich počátky jsou však spojeny především s větrnou energií. 

Podle Prebena Maegaarda se lidé v 70. a 80.  letech začali  sdružovat do družstev z několika 

důvodů -  chtěli  nezávislost  na jádru,  chtěli  vytvořit  nové společné aktivity v regionu,  chtěli  si 

vyrábět vlastní obnovitelnou energii. Vláda družstvům poskytovala investiční pobídky, takže z toho 

jejich členové nějaké malé peníze měl, ale ziskové motivy nebyly příliš silné. Tyto příspěvky byly 

regulované, takže domácnost/rodina se mohla na daném projektu podílet pouze do určitého počtu 

kWh, konkrétně 9000 kWh za rok, což jí žádné závratné příjmy nepřineslo. V 70. letech přišla 

ropná krize a lidé si začali pořizovat malé osobní větrníky. Ovšem pak se začaly prodávat větší  

větrníky, které byly pro jednu domácnost příliš velké a tak se lidé začali poohlížet po nějaké nové 

struktuře, kdy se několik domácností/rodin spojí dohromady, aby si pořídili jeden větší větrník. Tak 

byly vytvořeny nové struktury společného vlastnictví. Ač fungovaly jako družstva, díky výhodnější 

možnosti půjčky pro soukromníky než pro družstva byly tyto podniky zpravidla zakládány jako 

soukromé společnosti (například s.r.o.). (Tranaes, 2004, DTI, 2005)

Jak rostl výkon větrníků, rostl i počet lidí,  kteří se museli dát dohromady, aby mohli vlastnit 

jeden větrník. Začátkem 90. let bylo cca 150 dánských rodin vlastníky nějaké VTE. V té době platil 

zákon, že aby mohl člověk vlastnit VTE, musí být místním rezidentem a mohl vlastnit jen omezený 

podíl (maximálně 9000 kWh/rok). Tento zákon dobře odpovídal družstevním principům – větrná 

elektrárna  je  postavena  místními  lidmi  v  blízkosti  jejich  bydliště  a  tudíž  sdílejí  její  výhody  i 

nevýhody. Díky těmto zákonům lidé VTE akceptovali a v té době se vytvářelo silné družstevní 

hnutí.  Situace  se  změnila  s  novou  vládní  politikou  od  roku  1996,  která  řekla,  že  vlastníkem 

družstevní  VTE  může  být  kdokoli  (bylo  zrušeno  omezení  na  rezidenty),  což  rozvoj  družstev 

prakticky  zastavilo.  Družstevní  vlastnictví  bylo  převedeno  na  klasický  kapitalistický  způsob 
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investice. Dříve bychom našli velmi silnou místní angažovanost a podporu VTE (podle průzkumů 

až 80 % na místní úrovni), to už teď není. (Preben Maegaard, rozhovor) Flemming Tranaes k tomu 

doplňuje, že k takovému rozvoji větrných iniciativ by nedošlo, kdyby celou dobu neměla větrná 

energie silnou podporu od vlády. Veřejné úřady by samy o sobě pro rozvoj větrné energie „nehnuly 

ani prstem“, kdyby nebyly ke spolupráci tlačeni parlamentem. (Tranaes, 2004)

S nástupem liberalizace se v Dánsku začal uplatňovat tržní přístup, který preferuje větší zdroje. S 

oddělením  větrné  elektrárny  a  místního  vlastnictví  byly  malé  družstevní  VTE  odprodány 

soukromým investorům, kteří  na jejich místě  postavila  větší  zdroj.  To ovšem vedlo ke zvýšení 

odporu  vůči  těmto  projektům  (NIMBY)  a  soukromí  investoři  tak  obrátili  svou  pozornost  k 

námořním farmám. Na moři je větru dostatek a na rozdíl od pevninských instalací zde výstavba 

velkých větrných farem naráží na mnohem menší odpor.  Velké námořní farmy sice vyrábí více 

elektřiny, ale jsou také ve všech ohledech dražší. Nejen z těchto důvodů si pravděpodobně dánská 

vláda uvědomila důležitost lokálního vlastnictví pro pozitivní přijetí OZE na pevnině. Pokud místní 

nebudou s výstavbou VTE souhlasit, povede rozvoj větrné energie na pevnině k mnoha konfliktům, 

což tento rozvoj zpomalí a tím pádem i prodraží. Nový zákon o obnovitelné energii z prosince 2008 

proto znovu zavádí pravidlo, které poutá nové pevninské projekty k místním vlastnictví. Všechny 

nové projekty větrných elektráren musí  od roku 2008 nabízet  minimálně 20% vlastnický podíl 

místním  obyvatelům  či  družstvům.  Kromě  toho  tento  zákon  znovu  zavádí  také  podporu  pro 

družstevní projekty. (Denmark, 2008)

Dílčí faktory rozvoje energetických družstev

Předchozí  kapitola  ukázala,  že  družstevnictví  má  v  Dánsku  silnou  tradici,  že  tamní  vlády 

většinou  přiznávají  podporu  obnovitelným  zdrojům  energie  a  že  za  těchto  podmínek  se  lidé 

poměrně  ochotně  zapojují  do  společných podniků.  Část  která  následuje,  se  zabývá odpověďmi 

několika odborných respondentů na otázky ohledně bližších podmínek pro rozvoj energetických 

družstev. Tyto odpovědi jsou doplněny také informacemi ze sekundárních zdrojů. 

Faktory sociálně historické

Podle Jana Jantzena jde hlavně o stoletou tradici.  Obzvláště mezi zemědělci bylo obvyklé si 

pomáhat nebo společně nakupovat a provozovat například zemědělské stroje. Tentýž názor uvedl 

zdroj ze Samsoe Energy Academy (dále SEA). V Dánsku mají družstva dlouhou tradici sahající až 

do 19. století, kdy lidé zakládali družstva v mnoha oblastech. Společné úsilí a služby je pak vyšly 

levněji.  V tomto  ohledu  se  vyjadřuje  také  zpráva  bývalého  britského  Ministerstva  průmyslu  a 

55



Diplomová práce                                                                                                   Energetická družstva

obchodu, že v Dánsku jsou družstva známým obchodním modelem, který se objevuje v řadě oblastí, 

nejen v energetice. Pokud se místní rozhodují pro nějakou službu, je družstvo jednou z možností, 

která je běžně vzata v potaz. (DTI, 2005) Z historického hlediska byla renesance energetických 

družstev v 90. letech popostrčena ropnou krizí v 70. letech a protijadernou náladou ve společnosti. 

(SEA)

Faktory politicko – ekonomické

Tyto  faktory  jsou  v  souvislosti  s  rozvojem  družstev  vyzdvihovány  především.  Například 

Američan Greg Pahl jmenuje jako explicitní faktory rozvoje družstev v Dánsku a) právo vlastníka 

větrné elektrárny být připojen k síti,  b)  zákonný požadavek,  že místní  utilita  (distributor)  musí 

energii z družstevního zdroje odkoupit a c) garantovaná výhodná cena. (Pahl, 2009) Doplňuje ho 

Jan  Jantzen,  který  v  dotazníku  rovněž  zdůrazňuje  garantovanou  výkupní  a  přidává  možnost 

daňových odpisů pro malé vlastníky (akcionáře) VTE. Z ekonomického hlediska je také vhodné 

zmínit, že byť ceny silové elektřiny jsou v Dánsku srovnatelné s jinými zeměmi v EU, Dánsko má 

největší  energetické daně v Evropě a  díky tomu nejdražší  elektřinu v EU pro malé odběratele. 

(Eurostat,  2011)  Tyto  daně  jsou  pak  využívány  mj.  na  podporu  OZE,  energetických  úspor  a 

snižování emisí CO2.

Toto nadšení však nesdílí Preben Maegaard. Podle něj nyní nejsou v Dánsku žádné speciální 

podmínky, které by podporovaly jmenovitě rozvoj družstev. Ano, lidé se mohou dát dohromady a 

pořídit si obnovitelný zdroj, ale je zde soutěž s velkými energetickým společnostmi a soukromými 

investory,  kterou  družstva  často  prohrají  kvůli  těžkopádnosti  rozhodování  a  omezeným 

prostředkům. Pokud se týče politických faktorů,  Preben Maegaard zdůrazňuje,  že ne vždy jsou 

dánští  politici  nakloněni  obnovitelné  energii.  V  roce  2000  nastoupila  nová  vláda,  která  více 

naslouchala  velkým energetickým společnostem než  decentralizovaným řešením.  Pokud  jsou  u 

moci politici, kteří nerozumí potřebě přechodu k obnovitelné energii, způsobuje to velké problémy. 

Politici naslouchají a jsou ovlivňováni velkými energetickými společnostmi, které sotva budou hrát 

roli  v  budoucím rozvoji  obnovitelné  energie.  Jelikož  jsou  zaměřené  na centralizovanou výrobu 

energie,  a  tak  si  budou  chtít  udržet  monopol,  ale  je  těžké  odhadnout,  jakou  roli  budou  hrát 

decentralizované energetice.  Pokud politici  naslouchají  společnostem,  jejichž  energetické  řešení 

způsobuje problémy s klimatem a které využívají stále vzácnější zdroje, pak tito politici nejednají v 

zájmu potřeb lidí a lidé si musí zvolit jiné politiky. (Preben Maegaard - rozhovor)

Podle SEA je pro rozvoj družstev velmi motivující také argument energetické soběstačnosti – 

pokud je komunita energeticky soběstačná díky vlastním zdrojům (jako v případě ostrova Samsø, 

odkud respondent pochází), může si sama stanovit ceny energie (ať už elektřiny nebo tepla). Je totiž 
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zároveň výrobcem a zároveň spotřebitelem. 

Etické faktory

Podle  SEA byli  průkopníci  obnovitelné  energie  zaměření  více  na  etické  než  na  ekonomické 

aspekty. Je zde názor, že s dovozem fosilních paliv i biomasy se tak dováží zdroje CO2
 , který bude 

vypuštěn v Dánsku. Ovšem někdy mohou faktory životního prostředí výstavbu nových zdrojů také 

brzdit jako například při výstavbě námořních farem, kdy se vyskytly obavy o kvalitu mořského dna. 

Po výstavbě farmy se však ukázalo, že se podmínky na mořském dně dokonce zlepšily. 

Jan Jantzen k etickým faktorům stručně podotýká, že určitá část lidí asi investuje do družstev z 

idealistických důvodů, ale většina tak činí kvůli výhodné investici. 

Možnosti pro zlepšení

Co by se mělo udělat, aby se energetická družstva v Dánsku více rozvíjela?

Jan Jantzen doporučuje zrovnoprávnit systém podpory pro VTE s ostatními OZE (zejména pro 

biomasu),  což  by  umožnilo  vedle  větrné  energie  více  rozvíjet  i  další  zdroje.  SEA doporučuje 

zaměřit legislativu více na podporu malých družstev a zrovnoprávnění jejich podmínek s velkými 

energetickými společnostmi.  Rovněž by bylo vhodné národní  energetickou politiku plánovat  na 

delší  dobu.  Stát  získává  velké  sumy peněz  z  daní  na  fosilní  paliva,  tudíž  motivace  k  podpoře 

obnovitelné energie je možná menší, než by mohla být. 

Stran  dílčích  kroků  se  Prebenu  Maegaardovi  velmi  zamlouvala  raná  legislativa,  která 

podmiňovala vlastnictví obnovitelných zdrojů místním bydlištěm a omezovala podíl jednotlivce v 

družstvu na určitý objem akcií. Pro kolektivní zásobování energií z obnovitelných zdrojů je potřeba 

kolektivní vlastnictví. Pokud se tento princip stane součástí plánování a vytyčování míst pro stavbu 

VTE, získá se tak potřebná podpora na místní úrovni. Bez podpory na místní úrovni budou lidi 

protestovat, když přijde někdo zvenku a bude chtít využít místních větrných zdrojů, což povede k 

prodlevám a k zastavení projektu. A to je problém mnoha staveb OZE jak v Dánsku, tak jinde  

(Německo, Kanada...), kde je tento vývoj doménou velkých soukromých firem. Nyní se čeká, s čím 

přijde nová vláda. Slibuje 50 % OZE v roce 2020, ale jak toho chce dosáhnout, se zatím neví. Je 

tady možnost  námořních  farem,  ale  ty jsou velmi  drahé.  Na pevnině  se  dají  formou lokálního 

vlastnictví  postavit  za  třetinovou  cenu.  Takže  se  uvidí,  jestli  vláda  půjde  na  ruku  velkým 

energetickým monopolům, nebo bude usilovat také o místní rozvoj. 

Preben  Maegaard  se  ovšem  zamýšlí  i  nad  samotným  smyslem  energetických  družstev. 

Obnovitelné zdroje právě teď procházejí rychlým vývojem. Ten nelze nechat na pár nadšencích, aby 
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do OZE investovali a doufat, že malý motiv na tom vydělat bude znamenat nějakou větší změnu v 

energetice. Dostupná energie z obnovitelných zdrojů by měla být povinností pro naši společnost, 

stejně jako je povinnost zaručit čistou vodu, distribuci elektřiny, dostupnost rádia a televize a tímto 

směrem je  třeba  se  dívat.  Družstva  jsou  v  Dánsku  historický  fenomén  a  Preben  Maegaard  si 

nemyslí, že je lze v Dánsku obnovit v takové podobě, jakou měla v 90. letech. Dánsko má nyní 25  

% elektřiny z větru a do roku 2020 by to mělo být kolem 50 %. Preben Maegaard si nedokáže 

představit, že by to místní sdružení sama o sobě zvládla dotáhnout na takovou úroveň. Jejich další  

rozvoj  je ovšem nezbytný pro zajištění širokého společenského souhlasu s  rozsáhlou výstavbou 

OZE na pevnině.  Větší iniciativu by měly převzít  obce a obecní zdroje. Družstva jsou schopna 

zapojit pár lidí, nebo pár stovek lidí. Ovšem v případě obcí by to mohlo být mnohem víc. 

Závěrečná zpráva případu 1

Oslovení odborníci i literatura k tématu se shodují, že hlavním impulsem k rozvoji obnovitelné 

energetiky byla  ropná krize  v  70.  letech  v  kombinaci  se  silným odporem veřejnosti  k  jaderné 

energii.  Přijaté  alternativy se  orientovaly jednak na  přeorientování  energetiky z  ropy na  uhlí  a 

jednak na rozvoj obnovitelné energie.  V průběhu 90. let  byla orientace na obnovitelnou energii 

posílena  rozvojem  myšlenek  udržitelného  rozvoje  iniciovaným  zprávou  „Naše  společná 

budoucnost“ Gro Brundtlandové. Že se tento vývoj začal ubírat formou družstev, bylo dané jednak 

zavedenou dánskou družstevní tradicí a jednak příznivým nastavením politické i finanční podpory. 

Když  byla  na  přelomu  století  tato  podpora  zastavena  s  heslem  „obnovitelné  zdroje  už  jsou 

dostatečně rozvinuté, aby na trhu uspěly bez pomoci“, jejich rozvoj (obzvláště větrné energie) se 

téměř  zastavil.  Zdá  se,  že  dánská  politická  reprezentace  vzala  tento  negativní  vývoj  v  potaz  a 

legislativa  od  roku  2008  už  znovu přiznává  podporu  jak  obnovitelným zdrojům,  tak  místnímu 

vlastnictví. Preben Maegaard však upozorňuje, že družstevní vlastnictví (tj. místní vlastnictví na 

neziskovém principu)  je sice nutná podmínka pro širší  rozvoj  obnovitelné energetiky,  ale  tento 

rozvoj  nemůže  stát  pouze  na  družstvech.  K  energetice  založené  na  obnovitelných  zdrojích  je 

nezbytná intenzivní spolupráce veřejného, soukromého a občanského sektoru. A to je, koneckonců, i 

jedna z hlavních zásad udržitelného rozvoje. 
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Případ II: Česká republika

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem, 

na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Rozkládá se na území tří 

historických zemí – Čech, Moravy a části Slezska – na ploše 78 867 km2. V roce 2009 v Česku žilo 

přibližně  10,5 milionu obyvatel.  Administrativně  se  dělí  na  14  samosprávných krajů  a  hlavním 

městem je Praha. 

Česká republika vyrobila  v roce 2010 85910,1 GWh elektřiny.  Z toho 54,65 % z černého a 

hnědého uhlí, 0,2 % z olejů, 1,22 % ze zemního plynu, 3,7 % z ostatních plynů, 32,59 % z jádra, 

6,81 % z obnovitelných zdrojů a 0,18 % z ostatních zdrojů. (Energetický regulační úřad, 2011) 

Česká republika má tradici těžkého průmyslu a vlastní těžby surovin, s čímž souvisí i nastavení jeho 

energetiky. Hlavními zdroji elektřiny jsou uhlí a jádro, z obnovitelných zdrojů nejvíce elektřiny 

pochází vodní energie a z biomasy. Zásoby uhlí  pro výrobu elektřiny i  tepla zvládá ČR pokrýt 

vlastní těžbou. Nevlastní však dostatečné vlastní zásoby ropy a zemního plynu, díky čemuž není 

energeticky soběstačná, nicméně tyto zdroje nevyužívá pro výrobu elektřiny. (Euracoal, 2011)

Vývoj české energetické politiky a podpory obnovitelných zdrojů energie v 

období 1994 – 2011

Začátek faktické legislativní podpory obnovitelných zdrojů v ČR je datován k 1. lednu 2002, kdy 

nabyl  účinnosti  energetický  zákon.  Do  té  doby  byla  výroba  elektřiny  z  obnovitelných  zdrojů 

ošetřena  zákonem  č.  222/1994  Sb.,  o  podmínkách  podnikání  a  o  výkonu  státní  správy  v 

energetických  odvětvích  a  o  Státní  energetické  inspekci.  Ten  pouze  stanovoval  povinnost 

dodavatele  (držitele  autorizace  pro  rozvod)  vykupovat  elektřinu  z  obnovitelných  a  druhotných 

zdrojů energie. Výkupní ceny určovalo Ministerstvo financí cenovými výměry, které vycházely ze 

zákona o cenách č.  526/1990 Sb. Cenové výměry se měly opírat  o náklady pořízení,  provozu, 

přiměřeného zisku a zdanění, avšak tato legislativa nebyla v praxi respektována. V lednu 1999 tedy 

za účasti Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí došlo k dobrovolné 

dohodě mezi  výrobci  elektřiny z  OZE a  energetickými  rozvodnými společnostmi.  Tato  dohoda 

stanovila minimální výši výkupních cen elektřiny dodávané do rozvodné sítě vysokého napětí na 

1,13 Kč/kWh a do rozvodné sítě nízkého napětí 1,20 Kč/kWh. (Kloz, 2007) 

1. 1. 2001 vstoupil v platnost Energetický zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů. Cenu energie z OZE 
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měl  nyní  každoročně určovat  Energetický regulační  úřad.  Toto opatření  mělo však dva zásadní 

nedostatky,  které  snižovaly  účinnost  tohoto  zákona  při  podpoře  obnovitelné  energetiky.  Výše 

výkupních cen byla jednak stanovována pouze na rok a jednak nikde nebylo řečeno, jak vysoká tato 

cena má být. I když ji ERÚ nastavoval vyšší,  než u konvenčních zdrojů, neměl pro to oporu v 

zákoně, což nedávalo investorům potřebnou jistotu návratnosti investice a brzdilo rozvoj odvětví. 

(Kloz, 2007) 

V roce 2000 byl přijat související zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,  který zavádí 

zpracovávání  Státní  energetické  koncepce  jakožto  strategického  dokumentu  sestavovaného  s 

výhledem na 30 let,  v němž jsou vyjádřeny cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s 

potřebami  hospodářského  a  společenského  vývoje,  včetně  ochrany  životního  prostředí.  Státní 

energetická koncepce je pak hlavním podkladem pro krajské úřady a obce, jež na jejím základě mají 

utvářet  své  územní  energetické  koncepce,  jejichž  součástí  je  mj.  hodnocení  využitelnosti 

obnovitelných energetických zdrojů. Jistou formou podpory byly také daňové úlevy na příjmy z 

provozu malých obnovitelných zdrojů, nicméně dle Martina Kloze neměly velký význam. (Kloz, 

2007) 

Výše zmíněné nedostatky byly jedním z podnětů k tvorbě nového zákona o podpoře OZE. Tím 

druhým  byla  nutnost  implementace  evropské  legislativy,  jmenovitě  směrnice  Evropského 

parlamentu a Rady č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s 

elektřinou. Třetím důvodem byla absence právní úpravy výroby zelené tepelné energie. Směrnice 

2001/77/ES vstoupila v platnost v říjnu 2001 a vytyčila pro Evropskou unii indikativní cíl 22 % (po 

rozšíření  EU 21  %)  podílu  výroby elektřiny  z  OZE na  hrubé  spotřebě  elektřiny  v  roce  2010. 

Členské státy pak měly zavést opatření, která povedou k tomuto cíli a každé dva roky napsat zprávu 

Evropské komisi o plnění tohoto plánu. Každému státu byl stanoven individuální cíl vzhledem ke 

stavu jeho hospodářství, energetiky, či geografické polohy. Pro ČR byl v souvislostí se směrnicí 

2001/77/ES určen cíl 8% podíl obnovitelné energie na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010. (Kloz, 

2007) 

Výše zmíněné důvody daly vzniknout zákonu č. 180/2005 Sb., prvnímu samostatnému zákonu 

podpory OZE v ČR. Tento zákon byl přijat v roce 2005 levicovou koalicí ČSSD, KDU-ČSL a US-

DEU.  Jeho hlavním  přínosem  měla  být  stabilizace  podnikatelského  prostředí  v  oblasti 

obnovitelných  zdrojů  energie,  zvýšení  atraktivnosti  těchto  zdrojů  pro  investory  a  vytvoření 

podmínek  pro  vyvážený  rozvoj  OZE v  ČR.  (Enerfin  plus,  2011)  Tento  zákon  zavedl  moderní 

způsob podpory výroby elektřiny z OZE, jehož obdoby slavily úspěch na západ od Českých hranic 

– výkupní tarif (Feed in tariff, viz výše). Ten bylo možno využívat dvojím způsobem:

• režim výkupních cen, tj. klasický výkupní tarif, prodej elektřiny za pevně danou zvýhodněnou 
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výkupní cenu, která zaručuje návratnost investice během 15 let,

• režim zelený bonus,  tj.  prodej  elektřiny za  tržní  cenu ovšem s  bonusovým příplatkem za 

výrobu zelené energie.

Výši výkupních cen pro všechny zdroje nastavuje každoročně ERÚ, přičemž výrobce energie z 

OZE si může každý rok zvolit, zda chce svou elektřinu prodávat přes výkupní ceny, nebo dostávat 

zelený bonus, obojí kombinovat nelze. Výkupní cena je vyplácena distributorem elektřiny, k němuž 

je daný zdroj připojen. Zároveň bylo v zákoně stanoveno, že „výkupní ceny stanovené Úřadem pro  

následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž  

se o novém stanovení rozhoduje.“ (Česko, 2005, § 6 odst. 4) Tento dodatek se ukázal jako zásadní 

při dalším vývoji. 

Na přelomu let 2008 a 2009 začala prudce klesat cena fotovoltaických panelů. Díky tomu se 

investice do fotovoltaiky stala dostupnější a v kombinaci s příznivým nastavením výkupních cen 

začalo  množství  fotovoltaických  elektráren  (FVE)  v  ČR  rychle  narůstat.  S  takto  nastavenými 

cenami se totiž začala markantně zkracovat návratnost investice. Ceny fotovoltaiky klesaly rychleji 

než o 5 % ročně, meziroční snižování výkupních cen ze strany ERÚ tak přestalo být dostatečné. 

Ovšem zákon ERÚ neumožňoval meziročně snižovat výkupní ceny více než o 5 %. V listopadu 

2008 na problém poprvé veřejně upozornil Ing. Martin Němeček z ČEZ distribuce. Za výhodných 

podmínek  množství  solárních  elektráren  dále  narůstalo  a  protože  výkupní  tarif  se  započítává 

koncovým  spotřebitelům  do  ceny  elektřiny,  začalo  hrozit  také  znatelné  zdražení  elektřiny. 

Logickým krokem se za těchto okolností jevila úprava zákona, která by Energetickému regulačnímu 

úřadu umožnila výkupní ceny více regulovat. Novela zákona 180/2005 Sb. byla vládou schválena v 

listopadu 2009 ovšem kvůli parlamentním obstrukcím nestihla projít sněmovnou, její účinnost se 

tak  posunula  až  na  1.  1.  2011.  Vývoj  tedy  mohl  v  nezměněné  podobě  pokračovat  další  rok. 

(Bechník, 2010)

V roce 2010 se iniciativy chopil provozovatel české přenosové soustavy (ČEPS a.s.) a požádal 

české  distribuční  společnosti  o  pozastavení  vydávání  souhlasů  k  žádostem  o  připojení 

fotovoltaických elektráren. Záminkou bylo údajné ohrožení stability sítě vlivem připojení velkého 

množství proměnlivých zdrojů. Jelikož jsou ČEPS i distributoři sdružení ve skupině České sdružení 

regulovaných energetických společností (ČSRES), bylo žádosti obratem vyhověno. Vedle výstavby 

velkých solárních polí toto opatření znamenalo zároveň zastavení výstavby malých fotovoltaických 

elektráren např. na střechách domů a s tím i znesnadnění nebo ukončení podnikání mnoha malých 

firem. 

V dubnu 2010 schválil novelu zákona č. 180/2005 Sb., která umožňovala ERÚ snižovat výkupní 

cenu i o více než o 5 % ročně, pokud předpokládaná návratnost daného zdroje klesne pod 11 let.  
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„Novela však vstupuje v platnost až od 1. 1. 2011, její vliv na instalovaný výkon v roce 2010 je  

nulový.“  (Bechník,  2010)  V průběhu  roku  pak  prostřednictvím dalších  vyhlášek  docházelo  ke 

zpřísňování podmínek připojení a provozu OZE. V listopadu bylo zrušeno osvobození od daně z 

příjmu v roce uvedení do provozu a v následujících pěti letech provozu. To zhoršilo ekonomiku 

projektů z hlediska splátek úvěrů. Společně s tím byla schválena ještě jedna malá novela zákona 

180/500 Sb., která zrušila podporu pro instalace na zemi a pro tzv. ostrovní systémy25. Vzhledem k 

následnému cenovému rozhodnutí ERÚ, které snížilo výši výkupních cen od roku 2011 téměř na 

polovinu oproti předchozím hodnotám, se už tento doplněk jeví jako zbytečný. (Bechník, 2010)

Z důvodu obavy před zdražením elektřiny vlivem nárůstu počtu instalací solárních elektráren 

bylo v listopadu 2010 přijata další novela původního zákona. Ta měla získat peníze na ztlumení 

následků  potenciálního  zdražení  elektřiny  a  definitivně  zastavit  výstavbu  pozemních  solárních 

parků. Novela zahrnovala 3 kroky:

• zdanění výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren připojených do sítě v letech 2009 a 2010 

sazbou 26 % pro výkupní cenu a 28 % pro zelený bonus,

• zavedení darovací daně na emisní povolenky, které měly být původně rozdány zdarma,

• zvýšení poplatku za vynětí půdy z půdního fondu v průměru na čtyřnásobek. (Česko, 2010)

Díky  provedeným  opatřením  se  v  roce  2011  výstavba  dalších  obnovitelných  zdrojů  téměř 

zastavila.  Jednak jejich výstavba přestala být výhodná a jednak stále trval stop-stav připojování 

nových zdrojů do sítě s argumentem obavy z ohrožení stability sítě. V současné době distributoři 

tvrdí,  že  požadavky na  připojování  nových OZE budou  posuzovat  individuálně,  avšak v  praxi 

povoluje nové instalace zatím jen PRE. 

V roce  2008 byla  vládou ustavena  „Nezávislá  odborná  komise  pro  posouzení  energetických 

potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu“ (NEK).  Byla požádána,  „... aby přezkoumala  

minulé energetické koncepce ČR a realizační možnosti současného programového prohlášení vlády  

v oblasti energetiky a na základě nezávislých odborných analýz doporučila vládě další postup při  

zajišťování energetických potřeb ČR. Komise se soustředila především na dlouhodobé koncepce a  

možnosti  jejich  realizace,  které  svým  významem  přesahují  horizont  jednoho  volebního  období.  

Hlavními motivy pro práci NEK byla snaha: 

• Snížit energetickou náročnost ČR, 

• Uspokojit rozvoj společnosti energiemi, 

• Motivovat k investicím do špičkových inovací a snížení emisí, 

• Omezit rizika zásobování ČR energií.“ (Pačes a kol., 2008, str. 6) 

25 Zdroj nepřipojený k síti spotřebovávající elektřinu v místě spotřeby.
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Komise  byla  tvořena  skupinou  odborníků  z  různých  oblastí  a  do  jejího  čela  byl  jmenován 

předseda Akademie věd ČR Václav Pačes (podle nějž je komise rovněž nazývána jako Pačesova 

komise). Výsledkem její činnosti byla závěrečná zpráva, v níž je nastíněno několik doporučení a 

scénářů  vývoje  energetiky  v  budoucích  letech.  (Pačes  a  kol.,  2008)  Tato  zpráva  zdůrazňovala 

potřebu  dalšího  rozvoje  OZE (s  tím,  že  žádné  zdroje  se  nesmí  z  diskuze  a  priori  vylučovat), 

zvyšování energetické efektivity a míry úspor, orientovala se na snížení emisí CO2 a respektovala 

zachování těžebních limitů v severních Čechách. Tyto závěry však do značné míry dementovala 

oponentura, zejména pokud se týče využití domácích zásob hnědého uhlí (a tedy prolomení limitů). 

Oponentura  také  navrhuje  výstavbu  dalších  jaderných  bloků.  (A.  Stehlík  a  kol,  2008)  Oba 

dokumenty  se  tak  do  jisté  míry  vyrušily  a  význam  zprávy  Pačesovy  komise  tím  byl  značně 

redukován.

Vedle  opatření  řešících  okamžitý  vývoj  přijímá  vláda  ČR  také  strategické  dokumenty  s 

dlouhodobou platností. V současné době jsou aktuální zejména Národní akční plán České republiky 

pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2020 (NAP) a aktualizace Státní energetické koncepce 

(SEK), která má být podkladem pro vývoj energeticky dokonce až do roku 2050. Ani jeden z těchto 

strategických  dokumentů  nepočítá  s  výraznějším  rozvojem obnovitelné  energie.  NAP vznikl  z 

popudu implementace nové evropské směrnice podpory obnovitelných zdrojů 2009/28/ES, která 

nahrazuje předchozí směrnici 2001/77/ES. NAP ovšem ve stanovení cílů není příliš ambiciózní a 

drží  se  minimálních  stanovených  kvót  podílu  obnovitelných  zdrojů  na  spotřebě  energie. 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2010) NAP je navíc zamýšlen jako závazný podklad pro tvorbu 

velké novely zákona o podpoře OZE v České republice,  což se má projevit  implementací kvót 

vytyčených  NAP do  systému  podpory  OZE.  Podle  návrhu  novely  zákona  by  měly  být  OZE 

podporovány jen dokud množství jejich instalací nenaplní stanovenou kvótu pro daný zdroj. Nad 

rámec těchto limitů má být podpora obnovitelných zdrojů výrazně omezena. (Solarnews.cz, 2011)

To ovšem značně komplikuje rozhodování investorům. Jednak maximální kvóta pro fotovoltaiku 

je naplněna už nyní a jednak je nejisté za těchto okolností nový zdroj stavět – neví se, jestli mezi 

započetím stavby a připojením do sítě nedojde k naplnění plánu, což by znamenalo, že by daný 

zdroj  nedosáhl  na  podporu.  Zakomponování  NAP do novely zákona tedy nejspíš  nebude příliš 

dobrou podporou rozvoje obnovitelné energetiky v ČR. (Solarnews.cz, 2011) Naplnění této kvóty se 

ještě navíc snaží vláda obejít zvýšením využívání biomasy. Ovšem má se jednat o její neefektivní 

spalování v konvenčních elektrárnách a teplárnách s nízkým využitím tepla. (Holub, 2010)

Ostatně ani současný návrh Státní energetické koncepce s obnovitelnými zdroji  do budoucna 

příliš nepočítá.  Těžiště řešení zajištění energetické bezpečnosti  ČR totiž podle návrhu SEK leží 

především ve výstavbě několika nových jaderných bloků a navržené scénáře se liší jen podle toho, 
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zda budou nebo nebudou prolomeny těžební limity. (Lukáč, 2011) 

Vývoj družstev

Družstevnictví  obecně  má  v  ČR dlouhou  historii  sahající  až  do  poloviny  19.  století.  První 

družstva na území Československa se zaměřovala zejména na poskytování spotřebních a peněžních 

služeb. Členskou základnu tvořili převážně dělníci a drobní řemeslníci. Následně začala vznikat i 

družstva mnoha dalších typů – zemědělská, výrobní, živnostenská, bytová. V 70. letech 19. stol. 

byla  formulována a přijata první legislativní  úprava,  která družstva právně vymezila26,  byl  také 

založen  Ústřední  svaz  českoslovanských  družstev,  který  k  roku  1914  evidoval  2000  družstev. 

(Vávrová, 2006) K dalšímu velkému rozvoji družstevnictví došlo po první světové válce. Vzrostl 

počet družstev i družstevních asociací. A jak píše Ladislav Feierabend, byla mezi nimi i družstva 

elektrárenská. 

Jejich činností bylo zejména zásobování elektřinou a strojním vybavením. Iniciativa spotřebitelů 

v  podobě  družstva  hrála  důležitou  roli  při  elektrifikaci  obcí.  L.  Feierabend  píše:  „Družstvo  si  

postavilo transformátor na hlavním vedení a odtud vedlo sekundární elektrické vedení do vsi. Poté  

s dodavatelem proudu uzavřelo smlouvu o odběru elektřiny za velkoobchodní ceny a vymínilo si  

prémii  v  případě,  že  odebere  proud  nad  určitou  hranici.  Elektrická  energie  se  pak  prodávala  

členům za dohodnutou velkoobchodní cenu a prémie se buď rozdělily členům ve formě dividend,  

nebo je družstvo využilo na zvelebení obce.“  (Feierabend, 2007, str. 51) Jak je patrné, tento postup 

do značné míry odpovídá dánským družstvům z konce 20. století. 

Družstva byla díky stabilnímu vedení a administrativě v elektrifikaci úspěšnější než obce. V roce 

1930 bylo 111467 občanů ČSR členy elektrárenských družstev, stejně jako 40 % hospodářství s více 

než dvěma hektary. V roce 1936 bylo v Československu 2131 elektrárenských družstev, později to 

bylo o něco méně. Elektrárenská družstva sloužila jako dobrý příklad toho, co L. Feierabend nazývá 

„ekonomická demokracie“.  

Známým  družstvem  bylo  např.  družstvo  v  Dražicích  nad  Jizerou.  Vlastnilo  8  elektráren  a 

zásobovalo elektřinou  29 měst  a  460 vesnic.  Zároveň družstvo provozovalo skladiště,  3 velké 

mlýny a další výrobní a zpracovatelské podniky. „Tato obří organizace vznikla z velmi skromných  

počátků – z malého družstva, které založili místní občané v roce 1900, když se rozhodli zakoupit  

místní mlýn.“ (Feierabend, 2007, str. 52) Aktivity elektrárenských družstev jsou místními kronikáři 

doloženy v mnoha dalších obcích, např. Vestec u Prahy, Lošany, Milín, Strmilov, Děkov a dalších. 

26 V Českých zemích a pozdějším Československu byla tato legislativa platná až do roku 1954, v Rakousku s několika 
úpravami platí dodnes.
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Druhá  světová  válka  znamenala  útlum  družstevních  iniciativ  na  našem  území.  Po  válce  se 

družstva začala opět rozvíjet, nicméně po roce 1948 byl tento rozvoj významně ovlivněn politickým 

prostředím  vlády  jedné  strany.  Družstva  byla  buď  rušena,  nebo  pozbyla  samostatnost,  byla 

centralizována  a  jejich  další  rozvoj  byl  řízen  podle  scénářů  ÚV KSČ.  Z  pohledu družstevních 

principů,  která  jsou  hlavním  rozdílem  družstev  od  soukromého  podnikání,  se  tak  jednalo  o 

„pseudodružstva“, neboť jejich činnost, členství a iniciativa nebyla demokratická a dobrovolná, ale 

byla řízena zvenčí. Důležitým mezníkem měl být rok 1968, který byl příslibem uvolnění přísných 

poměrů  přetrvávajících  z  50 let.  Místo  toho však přišla  okupace  ruskými  vojsky následovaná 

normalizací a družstevnictví tak čekalo na své osamostatnění až do roku 1989. (Vávrová, 2006)

Socialistické (pseudo)družstevnictví se orientovalo zejména na provoz a výstavbu bytů, výrobu a 

prodej  zboží  (výrobní  a  spotřební  družstva)  a  samozřejmě  na  zemědělství  (JZD,  jednotná 

zemědělská družstva). Vedle těchto primárních cílů zajišťovala družstva svým členům také rekreaci, 

zásobování či vzdělávání. Ač v plnění svých cílů byla tato družstva poměrně úspěšná27, s původními 

družstevními idejemi měla pramálo společného a šlo spíše o velké státní podniky. (Vávrová, 2006)

Po revoluci v roce 1989 se sice družstva osamostatnila, ale pokud jde o oblasti jejich aktivit, 

pokračují převážně v odvětvích rozvíjených za socialismu.  „Jádrem českého družstevnictví  jsou  

dnes bytová, spotřební, výrobní a zemědělská družstva, sdružená v Družstevní asociaci ČR. Jejími  

členy jsou Svaz českých a moravských bytových družstev, Svaz českých a moravských spotřebních  

družstev,  Svaz  českých  a  moravských  výrobních  družstev  a  Zemědělský  svaz  České  republiky.  

Obroda  peněžních  družstev,  tzv.  kampeliček,  se  u  nás  po  roce  1989  v  důsledku  nepříznivých  

ekonomických podmínek, nedokonalé legislativy a opožděného zřízení dohledu nad záložnami příliš  

nezdařila. Přesto některé fungují dodnes. Spíš ojedinělé jsou případy lesních či vodních družstev,  

stejně jako družstev typu kulturních spolků.“ (Businessinfo.cz, 2012)

Ač energetická družstva jako takové v ČR nejsou, existuje několik iniciativ, kde jsou občané 

angažováni  v  obnovitelné  energetice.  Jednou  z  nich  jsou  aktivity  soukromých  firem Solwin  a 

Eldaco. Solwin se zaměřuje na výstavbu fotovoltaických a Eldaco větrných elektráren, přičemž obě 

nabízejí občanům vlastnický podíl na svých projektech. Solwin postaví a spravuje fotovoltaickou 

elektrárnu  a  občané  mají  možnost  si  na  této  elektrárně  zakoupit  jednotlivé  panely.  Poté  buď 

dostávají podíl z výroby nebo panel pronajímají Solwinu za 8 % ceny panelu ročně. Eldaco pak 

nabízí občanům akciový podíl na rozestavěné větrné elektrárně v hodnotě jedné koruny s tím, že po 

dokončení  projektu  si  akcionáři  budou  moct  zakoupit  výrazně  dražší  akcie  a  inkasovat  vyšší 

dividendu. 

Další  podobná  aktivita  byla  nalezena  u  zemědělského  družstva  Maleč,  které  si  založilo 

27 Např. zemědělská družstva zvládla Československu zajistit soběstačnost v oblasti zemědělské produkce.
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společnost s ručením omezeným s názvem Malečská energetická, s.r.o. a skrze tuto firmu hodlá 

vystavět bioplynovou stanici. (Zemědělské družstvo Maleč, 2011) Tato společnost je ale vlastněná 

družstvem, tak možná půjde o první družstevně vlastněné energetické s.r.o. v ČR. Není sice známo, 

proč se družstvo rozhodlo pro s.r.o., ale je pravděpodobné, že je k tomu vedou praktické důvody 

podobné těm, jaká řeší dánská družstva když pro své aktivity volí formu soukromé společnosti. 

Dílčí faktory (ne)rozvoje energetických družstev

Jelikož  jsou  energetická  družstva  v  současnosti  v  ČR neznámým jevem,  nebyli  respondenti 

tázáni, co jejich rozvoj v ČR podporuje, nýbrž co rozvoji energetických družstev v ČR brání. 

Faktory sociálně- historické

Jasný názor k této skupině faktorů formuluje Petr Holub: kdykoliv lidé v ČR dali dohromady 

peníze, tak o ně přišli – v případě kampeliček, kupónové privatizace... Lidé jsou v ČR obezřetní, 

pokud mají dávat cokoliv do společného a proto raději preferují individuální vlastnictví čehokoliv. 

Je to podobné, jako v bydlení - kdo si chce pořídit bydlení nebo energetický zdroj, tak ho chce 

vlastnit  sám,  nebo v malém okruhu lidí.  Obavy před  zneužitím,  rozkradením, „vytunelováním“ 

družstevní společnosti uvádí i Milan Smrž, jelikož „takových případů se denně vyskytuje mnoho.“ 

Další příčinu nízké atraktivity družstevního modelu vidí Milan Smrž ve zprofanování a následném 

krachu socialistických vizí minulého režimu. Tento krach generoval negativní postoj ke společnému 

či družstevnímu vlastnictví. Kromě toho veliká část veřejnosti fandí atomové energii, stejně jako 

fandí dalším „velikým“ ekonomicko-politických řešením soudobé krize. 

Faktory politicko - ekonomické

Podle Petra Holuba je zde negativní vývoj podpory OZE, které jsou decentralizované a velmi 

vhodné k decentralizovaným formám vlastnictví. Nicméně v ČR na fotovoltaice vydělali zase velcí 

a cokoliv co ohrožuje dominantní postavení ČEZu, v ČR není preferováno. V podobném duchu se 

vyjadřuje  také  Milan  Smrž,  podle  nějž  je  politická  podpora  obnovitelné  energetice  nulová  až 

záporná. ČR bude plnit jenom to, co v Bruselu dohodla v rámci přístupových jednání a nenechá,  

aby se sektor rozvíjel tak, jak by tomu měl napomáhat zákon na podporu výroby elektřiny z OZE.  

Finanční  podpora  obnovitelným  zdrojům  a  úsporám  je  vázána  mnohdy  na  zbytečně  složité 

podmínky a předpisy. Vesměs až na výjimky chybí podpora na úrovni obcí a měst.
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Faktory etické

Podle Milana Smrže je ekologie pravidelně znevažována jako pavěda a ekologičtí aktivisté jako 

teroristé. To platí v české společnosti jak o klimatických změnách tak i o obnovitelných zdrojích. V 

tomto smyslu na společnost působí vláda, většina poslanců a prezident. Podle Petra Holuba hraje 

velkou roli korupce a špatný systém financování politických stran. Kvůli tomu se v ČR nevede 

obsahová debata o možných nejlepších řešeních společenských problémů, ale v řadě případů se 

rozhodnutí  řídí  tím, kdo na tom vydělá a kolik z toho bude mít daná politická strana.  Nejlepší 

nástroj  na  úspory  energie  a  podporu  OZE  je  omezení  korupce  a  změna  podpory  financování 

politických stran. (Petr Holub)

Na rozdíl od svých dánských kolegů, kteří se na družstevních podnicích podíleli buď přímo nebo 

s nimi úzce spolupracují, se čeští odborníci vyjadřovali k fenoménu, který v ČR zastoupen není. 

Některá jejich tvrzení jsou tudíž velmi obecná a je těžké řadu z nich nějak ověřit nebo vztáhnout 

konkrétně k energetickým družstvům.  Je to  případ zejména faktorů  sociálně  historických – zní 

velmi  pravděpodobně,  že  nezdařená  kupónová  privatizace  a  dědictví  komunismu  koncept 

družstevního  (společného)  vlastnictví  natolik  zdiskreditovaly,  že  se  k  němu  dnes  lidé  nehlásí. 

Nicméně v ČR dále působí řada bytových, zemědělských nebo výrobních družstvech, jejich počty 

(malých i velkých) jsou v řádech tisíců (a další tisíce získáme, připočteme-li například společenství 

vlastníků  bytových  jednotek).  (Český  statistický  úřad,  2011)  Průzkumy  veřejného  mínění  k 

družstevnímu nebo společnému vlastnictví se dohledat nepodařilo, nelze tedy jednoznačně říct, že k 

družstevnímu vlastnictví je v ČR negativní postoj. Větší vliv mohl mít krach družstevních záložen, 

na něž upozorňuje Petr Holub i server Businessinfo.cz (viz výše). Lze pochybovat, že lidé, kteří si  

do nich uložili peníze, by tak učinili i podruhé v případě jiného družstevního podniku. 

Že  velká  část  české  veřejnosti  veřejnosti  fandí  atomové  energii  je  nejspíš  také  pravda,  ale 

vyjdeme-li z průzkumů veřejného mínění, vyznívá výsledek překvapivě ve prospěch obnovitelných 

zdrojů. Podle výzkumu společnosti Factum Invenio z roku 201128 většina respondentů obnovitelné 

zdroje jako ekonomicky výhodné (70 % dotázaných), a bezpečné (přibližně polovina dotázaných). 

Za nejnebezpečnější jsou považovány jaderné elektrárny a máme-li přímo citovat závěry výzkumu: 

„Vztah populace k jaderné energii je pro nadpoloviční většinu populace (57 %) negativní nebo  

spíše negativní. Pozitivně ji hodnotí 36 % populace.“ (Factum Invenio, 2011, str. 5) Podle tohoto 

výzkumu je  tedy pravda,  že  velká  část  (přibližně  třetina)  populace  má  kladný vztah  k jaderné 

energii, nicméně většina populace ji hodnotí negativně. 

28 Výzkumu se zúčastnilo 1031 respondentů vybraných kvótním výběrem. Výběrovými kritérii byl pohlaví, věk, 
vzdělání, velikost místa bydliště a hrubý příjem domácnosti. (Factum Invenio, 2011)
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Mnohem  lépe  ověřitelné  jsou  faktory  politicko-ekonomické.  Jak  už  bylo  několikrát  řečeno, 

podpora OZE v ČR nebyla včas korigována a tak v letech 2008 – 2010 byla vzhledem ke klesajícím 

nákladům na OZE (zejména pokud se týče fotovoltaických elektráren) nepřiměřeně štědrá. Nebyl to 

však záměr (alespoň je to tak oficiálně deklarováno), proto byla v roce 2011 tato podpora významně 

omezena,  přičemž  toto  omezení  (zákon  č.  420/2010  Sb.)  bylo  v  parlamentu  schváleno  napříč 

politickým spektrem.  (Parlament  České  republiky  –  Poslanecká  sněmovna,  2010)  Vzhledem k 

současným  krokům vlády  vůči  podpoře  obnovitelných  zdrojů  (vázání  podpory  na  limity  dané 

Národním akčním  plánem,  Státní  energetická  koncepce  počítající  zejména  s  rozvojem jaderné 

energetiky,  viz  výše)  a  k  výrokům ERÚ o úplném zastavení  podpory OZE (Finanční  noviny - 

ekonomický server ČTK, 2012) lze tvrzení o negativním vývoji politické i ekonomické podpory 

OZE považovat za oprávněné. 

Pravdou je, že rozvoj fotovoltaických elektráren se ubíral z velké části cestou velkých zdrojů, u 

nichž se pak ztrácejí výhody decentralizovaných obnovitelných zdrojů a jsou stavěny výhradně pro 

zisk. Za těchto okolností se rozvoj fotovoltaiky ani příliš nekříží se zájmy ČEZu, neboť ČEZ vlastní 

2 ze 3 největších solárních parků v ČR a několik dalších velkých fotovoltaických elektráren. A jak v 

této souvislosti říká jeho bývalý šéf Martin Roman v rozhovoru pro Hospodářské Noviny: „... ČEZ 

od počátku upozorňoval, že solární energetika je problém, vždycky jsme byli proti ní. Říkali jsme:  

"Zastavme solární šílenství, je to nesmysl." Jenomže když už někdo pro svůj projekt vyjme půdu ze  

zemědělského fondu, získá územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu o připojení, pak je jasné,  

že jeho elektrárna stejně vznikne. A v tom případě je lepší, když zisky z jejího provozu budou končit  

u českého státu, a to třeba i prostřednictvím firmy ČEZ, než aby končily v zahraničí u nějakého  

německého či britského investičního fondu. Kdybychom ty investice nerealizovali my, připravené  

projekty stejně koupí někdo jiný.“  (Uspořím.cz, 2010) Zdá se tedy, že obnovitelné zdroje ČEZu 

nevadí, pokud na nich může vydělat. Je ovšem  absurdní, když na jedné brání připojování FVE do 

sítě (z důvodu ohrožení stability přenosové soustavy) a na druhé straně skupuje a staví FVE, aby na 

nich vydělal. Tyto FVE byly do sítě připojeny ještě před razantním omezením podpory v roce 2011. 

Chybějící podpora měst a obcí bude nejspíš pravdivá, neboť ve výzkumu Trastu pro ekonomiku a 

společnost  (z  něhož  čerpá  i  tato  práce)  se  povedlo  dohledat  jen  31  obcí  vlastnících  OZE.29 

(Němcová, 2010) 

Znevažováním ekologie,  zpochybňováním globálního  oteplování  a  odmítáním obnovitelných 

zdrojů energie je proslulý nynější český prezident Václav Klaus. (Anýž, 2007) Jelikož se jedná o 

dlouhodobě vlivnou politickou postavu,  lze  předpokládat,  že  tento  jeho postoj  má vliv  na  část 

29 Němcová připouští, že ve výzkumu nemusí být zahrnuté všechny obce provozující OZE, pouze ty, které jim jejich 
metodika umožnila nalézt. Vzhledem k jeho důkladnosti ale lze předpokládat, že výsledné číslo nebude o moc vyšší. 
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veřejného mínění. Podobné názory sdílejí i další představitelé vysoké politiky, kteří mají (či měli) 

možnost podle svého postoje aktivně jednat. Jedná se například o bývalého ministra průmyslu a 

obchodu Martina Kocourka (jehož ministerstvo připravovalo novelu zákona o podpoře OZE) a jeho 

prohlášení,  že  „Vyjednané  eurohujerské  závazky  v  oblasti  obnovitelných  zdrojů  dodržíme,  ale  

nedopustíme  jejich  sebemenší  překročení,“  (Ekonom,  2011)  či  o  bývalého  ministra  životního 

prostředí Pavla Drobila. (Zprávy.ods.cz, 2010) Takové názory a postoje opravdu nevytváří příznivé 

podmínky pro  vznik  energetických  družstev,  ovšem vzhledem k  obecnosti  tohoto  názoru  bude 

pojímán spíše jako ilustrativní. Stejně tak korupce je dlouhodobě zmiňována jako jeden z hlavních 

problémů  české  politiky  a  její  omezení  by  mělo  jistě  dalekosáhlý  dopad  v  mnoha  ohledech. 

Vzhledem  k  tomu  je  těžké  dávat  ji  (a  financování  politických  stran)  do  přímé  korelace  s 

nevýskytem energetických družstev. 

Názory zástupců obcí

Odpovědi většiny dotázaných zástupců obcí byly v souladu s jedním z výchozích předpokladů 

této práce, totiž že v ČR energetická družstva nejsou známým druhem vlastnictví. Čtyřem z pěti 

respondentů,  kteří  zaslali  zpět  dotazník,  pojem  energetická  družstva  nic  neříká.  Se  stejným 

důvodem se z výzkumu omluvili dva respondenti („promiňte, ale nevím, o co jde“). Jediný zástupce 

obce, který v případě energetických družstev věděl, o co se jedná, byl starosta obce Zdíkov Zdeněk 

Kantořík.  Ve  Zdíkově  zvažovali  družstevní  model  pro  výstavbu  fotovoltaické  elektrárny,  ale 

nakonec  se  pro  něj  nerozhodla.  Ačkoli  podle  starosty  se  obce  a  priori  alternativním  formám 

vlastnictví nebrání, ve Zdíkově nebyla problémem družstevní struktura, nýbrž samotná fotovoltaika. 

Solární elektrárny dle slov starosty „doslova zaneřádily krajinu“ a způsobují zdražování elektřiny. 

To má na ekologii přesně opačný efekt, protože obce se vrací ke kotlům na uhlí. Pan Kantořík má 

také obavu z problémů plynoucích z budoucí recyklace nebo výměny solárních panelů, která by pro 

obec znamenala velké riziko - příliš štědře nastavená podpora (dvojnásobný zisk z každé vyrobené 

kWh oproti Bavorsku) přilákala velké množství investorů. Až tyto panely doslouží, je zde riziko, že 

jejich likvidaci bude mít na krku obec. Proto obec Zdíkov nepovolila ve volné krajině na svém 

správním území žádnou solární elektrárnu. Přitom připouští, že pokusy vlastníků pozemků zde byly, 

včetně nabídek na společnou formu vlastnictví. V případě výstavby dalšího obnovitelného zdroje by 

obec uvažovala o družstevním vlastnictví,  pokud by mohla sdružit  investice s dalšími subjekty, 

např. se zemědělským družstvem nebo s vlastníky budov. 

Pokud respondenti  neznali  družstevní  ani  komunitní  vlastnictví,  měli  se  vyjádřit  k  obecnímu 
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vlastnictví obnovitelných zdrojů, s nímž mají své zkušenosti. Mezi výhodami obecního vlastnictví 

respondenti zmiňovali:

• Měňany:  komfort,  pohodlí,  menší  nákladovost  pro  spotřebitele,  menší  spotřeba  paliva, 

minimální prvotní náklady pro odběratele.

• Korytná: pokud zdroj energie vydělá dostatečnou sumu peněz na plat údržbáře, účetní a odpisy, 

revize, je to příjem (nebo úspora) obce.

• Kněžice:  větší  důvěra  odběratelů  ve  stabilitu  cen,  serioznější  jednání  a  možnost 

spolurozhodování o zdrojích.

• Hostětín: obec může na výstavbu i provoz snáze získat dotace.

Naopak jako nevýhody zaznívaly tyto názory:

• Měňany:  vidím pouze na straně dodavatele  – získat  kvalitního zaměstnance je těžké a pro 

zastupitelstvo takový zdroj znamená spoustu práce navíc, kterou nikdo nezaplatí – je nutné nadšení.

• Korytná: pro malé obce je sebemenší navýšení administrativy velký problém.

• Kněžice: riziko případných finančních ztrát přebere obec.

• Hostětín: o žádných neví.

Stručné názory zástupců obcí naznačujím že své obecní projekty obnovitelných zdrojů vnímají 

kladně a i když je to někdy stojí nějaké úsilí a nese to s sebou určitá rizika, vyplatí se obecní zdroj  

provozovat. 
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Možnosti pro zlepšení

Co by se mělo udělat, aby se energetická družstva začala v ČR rozvíjet? 

Z  odpovědí  zástupců  pěti  obcí  nelze  usuzovat  na  situaci  v  celé  republice.  Nicméně  jejich 

odpovědi  (navíc  přicházející  z  různých  míst  v  ČR)  se  shodují  s  předpokladem,  že  model 

energetických družstev především v ČR řada lidí  nezná.  Prvním krokem ke zlepšení by bylo v 

tomto ohledu zlepšení informovanosti lidí o možnostech a přínosech družstevního modelu. Jenže 

zdá se, že s aktivitou obyvatelstva se v energetice příliš nepočítá. Starosta Zdíkova navíc zmínil 

obavy ze samotného překotného rozvoje obnovitelných zdrojů, díky němuž vyrostlo v ČR množství 

solárních  elektráren  primárně  za  účelem  zisku,  aniž  by  byly  pořádně  podchycené  možnosti 

likvidace a recyklace. Vzhledem k životnosti panelů bude tento problém aktuální až přibližně za 20 

let a do té doby je dost času na vyřešení likvidace a recyklace, nicméně tlumočení tohoto záměru už 

při výstavbě FVE by jistě mělo lepší vliv na jejich přijetí. Tedy další prostor pro zlepšení skýtá 

zlepšení komunikace dodavatelů obnovitelných zdrojů s potenciálními zákazníky – s jednotlivci i s 

obcemi.  Větší  iniciativu  by  v  propagaci  družstevního  modelu  mohla  také  provádět  Družstevní 

asociace ČR. 

Dále  by jistě  pomohlo,  kdyby se  obnovitelným zdrojům energie  přiznala  stabilní  podpora  a 

počítalo se s nimi v budoucím energetickém mixu. Za současných okolností, kdy:

• byla podpora z velmi štědrého nastavení skokem převedena na podporu výrazně nižší  a 

mluví se o jejím úplném zrušení,

• na dřívější investice obnovitelných zdrojů byla zpětně uvalena srážková daň,

• návrh Státní energetické koncepce s rozvojem OZE prakticky nepočítá,

• vládní  politici  v  čele  s  prezidentem  se  netají  názorem,  že  nebýt  (dle  jejich  názoru 

nesmyslného) závazku vůči EU stran určitého podílu OZE v energetice, podporu OZE by dávno 

úplně zrušili,

• závazek vůči EU má být obejit vyšším využíváním biomasy, přičemž se myslí hlavně její 

spalování v elektrárnách na uhlí, 

• stále  přetrvává  stop  stav  pro  připojování  OZE do sítě  (i  když  menší  zdroje  už  jsou  u 

některých distributorů připojovány),

by si pravděpodobně stavbu obnovitelného zdroje rozmyslel i bohatý investor, natož aby tyto 

podmínky vzbuzovaly nadšení nutné pro založení energetického družstva. 
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Závěrečná zpráva případu 2

Na  rozvoji  obnovitelné  energetiky  v  ČR  se  projevuje  většina  neduhů  realizace 

decentralizovaných zdrojů formou shora dolů. První větší impulz k zavedení podpory OZE do ČR 

přišel jako nařízení ze strany EU. Následně byla tato pobídka implementována státem a podpory 

využili především velcí investoři – čím větší zdroj postavili, tím více se jim dlouho nekorigovaná 

podpora vyplatila.  Výstavba velkých solárních parků se jednak negativně promítla do krajiny a 

jednak jejich překotný vývoj vyvolal obavy ze skokového zdražení elektřiny. Tato konfigurace by 

nejspíš vedla k odporu i v zemích, kde je hledisku životního prostředí přisuzována větší váha než v 

ČR.  V  ČR  se  potom  na  vlně  odporu  vůči  nezvládnutému  rozvoji  fotovoltaiky  svezli  odpůrci 

obnovitelných zdrojů a anti-environmentalisté, což vedlo k další diskreditaci zelených myšlenek. 

Nezvládnutý  vývoj  fotovoltaiky  byl  politickou  reprezentací  prezentován  jako  omyl,  nehoda 

způsobená pokusem o implementaci zelených technologií (ve stylu „vidíte, takhle to dopadne, když 

se dá na ekology,  ale  nebojte,  to  už se nestane“).  Současné politické elity nyní  dávají  zřetelně 

najevo, že nedopustí, aby se něco takového opakovalo a preventivně omezí rozvoj obnovitelných 

zdrojů na nejnutnější objem, „aby se vyhovělo té Evropské unii.“

Pokud se týče družstev, jde v ČR jde v určitých odvětvích o poměrně zavedený druh podnikání, 

nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by se v dohledné době měl tento způsob podnikání rozšířit také 

na obnovitelné zdroje. 

Analýza

Komparativní studie vedle sebe postavila dva rozdílné případy předpokládaje, že kontrast mezi 

oběma  pomůže  zviditelnit  podmínky,  které  rozvoj  energetických  družstev  podporují,  nebo  ho 

potlačují. U obou případů byly zkoumány tyto parametry:

1. Struktura výroby elektřiny

2. Vývoj energetické politiky ve vztahu k podpoře obnovitelných zdrojů energie

3. Vývoj družstev v dané zemi a podmínky pro jejich rozvoj. 
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Tyto parametry budou vztaženy k teoretickým konceptům popsaných v předchozí kapitole. Jedná 

se o:

• družstevnictví,

• teorii reflexivní modernizace, 

• trvale udržitelný rozvoj, 

• místní agendu 21, 

• energetickou soběstačnost, 

• decentralizaci energetického systému. 

Ač spolu tyto teorie a hodnoty vzájemně souvisí, pro každý zkoumaný parametr jsou některé 

relevantnější. K hodnocení struktury energetické soustavy se nejlépe vztahují koncepty udržitelného 

rozvoje, decentralizace a energetické soběstačnosti. Energetická politika se dá potom dobře hodnotit 

ve vztahu k reflexivní modernizaci a rovněž udržitelnému rozvoji. A konečně rozvoj družstev se 

nejvíce týká ideje družstevnictví a místní Agendy 21. 

1. Z hlediska podílu zdrojů na výrobě elektřiny je základním energetickým zdrojem obou zemí 

uhlí, které v obou případech pokrývá zhruba polovinu výroby. Ovšem zatímco v Dánsku je druhým 

nejvýznamnějším zdrojem obnovitelná energie (která se v ČR podílí na výrobě necelými 7 %), v 

ČR je  to  jádro  (které  se  naopak v  Dánsku vůbec  nepoužívá).  Česká  republika  však  má  téměř 

dvojnásobný počet obyvatel a musí tak energie vyrábět více. Pokud bychom přepočítali výkony 

obou zemí  stran  počtu  vyrobených GWh elektřiny,  tak  přestože  podíl  OZE na  výrobě celkové 

výrobě elektřiny je v ČR 4x nižší (necelých 7 % oproti dánským 27,6 %), vyrobí z nich jen 2x méně 

energie než Dánové. Širší využívání obnovitelné energie (z níž je navíc část vlastněná družstvy) 

však Dánům dává výhodu z hlediska všech uvedených teoretických východisek (tyto výhody jsou 

podrobně rozepsány ve druhé kapitole) a tedy i z hlediska výhodných podmínek pro energetická 

družstva. 

Česká energetika je naproti tomu silně centralizovaná – naprostá většina elektřiny v ČR pochází 

z velkých centrálních zdrojů (uhelných a jaderných elektráren) a dokonce i mezi obnovitelnými 

zdroji převládají velké zdroje – velké vodní a solární elektrárny. Z toho důvodu občané nemohou 

energetiku nijak zásadně ovlivňovat, nebo se na ní podílet, tudíž je situace nevýhodná rovněž z 

hlediska  reflexivní  modernizace,  která  naopak  předpokládá  otevírání  institucí.  Z  hlediska 

energetické soběstačnosti Česká republika sice zatím na rozdíl od Dánska nemusí dovážet uhlí pro 

výrobu elektřiny, ale zásob uhlí má omezené množství. Dříve nebo později (podle toho, jestli budou 
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nebo nebudu prolomeny limity) se tedy tuzemské dodávky tohoto zdroje výrazně omezí a ČR nyní 

stojí na rozcestí, zda svou budoucí energii bude zajišťovat pomocí rozvoje energetických úspor a 

OZE, nebo skrze výstavbu dalších jaderných bloků (viz níže). Současná česká energetika není ani 

trvale  udržitelná,  jelikož  stojí  na  vyčerpatelných  zdrojích  (fosilních  palivech  a  uranu),  tudíž 

nevyhovuje teorii udržitelného rozvoje. Centralizovaná a trvale neudržitelná energetika neumožňuje 

ani širší uplatnění místní Agendy 21 v této oblasti. Lze tedy shrnout, že nastavení české energetiky, 

na rozdíl od té dánské, rozvoji energetických družstev z hlediska vybraných teorií nenahrává. 

2. Energetické politiky ve vztahu k podpoře OZE obou zemí spolu velmi kontrastují. Aby tyto 

rozdíly byly dobře patrné, byla pro porovnání obou případů zvolena forma tabulky. 

Tabulka 2

Energetická politika Dánsko Česká republika
Podněty k zavedení 
podpory OZE

• Ropná krize, 

• vydání zprávy „Naše společná 

budoucnost“ Gro Brundtlandové,

• odpor Dánů vůči jádru, 

• zacílení energetické politiky na 

snižování závislosti na fosilních palivech a 

snižování emisí CO2

• poptávka místních po obnovitelné 

energii.

• Nařízení Evropské unie.

Doba trvání podpory • 1981 – 2004 nastavena tak, že 

instalovaný výkon VTE v tomto období 

vzrostl téměř 500x, 

• 2004 – 2008 útlum podpory, 

postaveno jen pár nových zdrojů,

• 2008 – dosud opětovné navýšení 

podpory

• 2005 – 2011 nastavena příznivě, v 

roce 2011 instalováno přibližně 2200 MW 

OZE (FVE + VTE) oproti zhruba 30 MW v 

roce 2005, nicméně bez korekce 

vzhledem k cenám technologií, 

následkem toho 

• prudký útlum podpory v roce 2011,

• hovoří se úplném zastavení podpory 

OZE v roce 2014

Politická podpora OZE • Politická podpora je prakticky stálá, 

nicméně v období liberalizace převládal 

názor, že by se rozvoj OZE měl přenechat 

trhu,

• snaha o zvyšování podílu OZE v 

energetice (v období liberalizace skrze 

trh), 

• snižování emisí CO2, 

• snižování závislosti na fosilních 

palivech.

• Trvalý odpor vůči obnovitelným 

zdrojům a myšlence udržitelného rozvoje 

ze strany prezidenta, 

• od „průšvihu“ s fotovoltaikou stále 

více politiků vystupuje proti podpoře OZE. 

Současné parlamentní strany (až na 

výjimku v podobě TOP 09) nemají ve 

svém volebním programu podporu 

obnovitelné energie. 
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Budoucí energetická
koncepce

• Dlouhodobě ambiciózní cíle stran 

podílu OZE na hrubé spotřebě,

• strategie z roku 2007 navrhuje 30% 

podíl OZE na spotřebě do roku 2025, 

• strategie z roku 2012 navrhuje 30% 

podíl OZE v roce 2020, a 100% 

nezávislost na fosilních palivech v roce 

2050. 

• Závěry Nezávislé energetické 

komise při tvorbě Státní energetické 

koncepce ignorovány, 

• cíl 13% podílu OZE na hrubé 

spotřebě v roce 2020 stanovený EU je 

chápán členy vlády a hlavním 

regulátorem jako nutné zlo, 

• současné návrhy státní energetické 

koncepce akcentují významné rozšíření 

jaderných elektráren a s rozvojem OZE 

vůbec nepočítají.

Podpora občanského 
vlastnictví OZE

• Kromě vstřícného přístupu většiny 

politických představitelů a existence 

několika podpůrných institucí tato 

podpora byla a je zakotvena v zákoně. 

• Podle dostupných informací žádná, 

jsou zde jen drobné snahy několika málo 

soukromníků a obcí. 

Vztáhneme-li zjištěné poznatky k teoriím, zjistíme opět téměř úplné souznění na straně dánské a 

naprostý nesoulad na straně české. Z hlediska teorií reflexivní modernizace a udržitelného rozvoje 

Dánové zareagovali adekvátně na ropné šoky i na zprávu „Naše společná budoucnost“. Uvědomili 

si, že používání fosilních paliv a jaderné energie má negativní dopad na životní prostředí a že s 

těmito  dopady mohou  něco  udělat.  Na nátlak  občanů  odmítli  jadernou  energii,  začali  snižovat 

závislost na fosilních palivech, odpojili růst HDP od růstu spotřeby energie a začali podporovat 

obnovitelné  zdroje,  včetně  družstevního  vlastnictví.  Přechod  energetiky  na  obnovitelné  zdroje 

využili jako příležitost pro rozvoj průmyslu. S rostoucím množství OZE v energetice se energetická 

soustava začíná decentralizovat, stává se udržitelnější a je-li část těchto zdrojů vlastněna občany, tak 

také  demokratizovat.  Aplikace  Agendy  21  alespoň  v  počátku  nebyla  právě  ideální,  neboť  jak 

zmiňuje  Flemming  Tranaes,  nebýt  silné  politické  podpory,  místní  úřady  by  pro  podporu 

družstevních OZE neudělali  nic.  Nicméně jak je možné vidět na příkladech uvedených v první 

kapitole, místní úřady vydatně asistovaly jak v případě větrné farmy Middelgrunden, kde družstvo 

pomáhaly založit, tak v případě bioplynové stanice Hashøj, kde se úřad zaručil za úvěr družstva. 

Bez spolupráce s místními institucemi by nebyl možný ani nejznámější dánský projekt energetické 

soběstačnosti – ostrov Samsoe uvedený v druhé kapitole. Úřady při realizaci těchto projektů nejen 

že  občanům  pomohly,  ale  také  naslouchaly  jejich  názorům.  Dánsko  tedy  podle  informací 

obsažených v této práci usiluje jak o naplnění Agendy 21 (tedy o spolupráci úřadů a místních ve 

vztahu k udržitenému rozvoji),  tak o zvyšování  energetické soběstačnosti.  A dánské ambiciózní 

energetické  strategie  to  jen  potvrzují.  Nyní  má  za  sebou  Dánsko  30  let  vývoje  obnovitelné 

energetiky.  Slovy Prebena Maegaarda je již za průkopnickým obdobím a rozhlíží  se po nových 

možnostech rozvoje OZE, než jsou malá energetická družstva. 
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České republice se ve vztahu k energetické politice nedaří vyhovět žádné teorii. Její současná 

energetika i budoucí strategie stojí na fosilních palivech a jaderné energii a to i za cenu prolomení  

těžebních  limitů  nebo  enormních  nákladů  na  výstavbu  nových  jaderných  bloků.  S  rozvojem 

obnovitelných zdrojů v minulých letech sice došlo ke zvýšení české energetické soběstačnosti i k 

decentralizaci (i když oproti Dánsku v mnohem menší míře). Ovšem tento rozvoj, který byl tak 

razantní  především  díky  nekorigované  podpoře,  je  politickými  představiteli  prezentován  jako 

nezamýšlená nehoda, která by se v budoucnu už neměla opakovat. Podpora OZE je v současné době 

nízká a nestabilní a tudíž nemotivující a nefunkční, což explicitně zmiňují i oba čeští odborníci. 

Energetika české republiky se drží  české tradice těžkého průmyslu,  čímž nezapadá do Beckovy 

teorie reflexivní modernizace. Češi reflektují  dopady své energetické soustavy na životní prostředí 

jen zčásti30 (například došlo k odsíření uhelných elektráren), ale rozhodně ne do té míry, že by chtěli 

tuto soustavu měnit. Tomu odpovídá i vývoj podpory OZE a její stávající vyhlídky. 

3. Zatímco  u  hodnocení  energetiky  obou zemí  lze  vynášet  poměrně  jednoznačné  soudy,  u 

družstev  to  není  tak  jednoduché.  Družstva  mají  v  obou  zemích  mnohaletou  tradici  ve  všech 

hospodářských odvětvích včetně energetiky. Teorie říká, že družstva obvykle vznikají jako reakce 

na nějaký nedostatek či neuspokojenou potřebu, že se vyskytují v oblastech, kde nezvládá služby na 

potřebné úrovni poskytovat trh ani stát. Dalšími příznivými podmínkami pro vznik družstev může 

být  jednak výrazná  osobnost/skupina  lidí  propagující  družstevnictví  a  jednak příznivé  politické 

prostředí.  V  dánském  případě  je  možné  dobře  identifikovat  poslední  dva  faktory  -  výraznou 

osobností mohl být ministr životního prostředí a předseda sociální demokracie Svend Auken, který 

vytvořil  příznivé  politické  prostředí  pro  rozvoj  komunitních  OZE.  Toto  prostředí  bylo  zároveň 

podpořeno silnou místní družstevní tradicí. S identifikací nedostatku je to ovšem složitější. Z tohoto 

hlediska by bylo možné dánská energetická družstva vyhodnotit jako reakci na ropné šoky ze 70. 

let, které znamenaly začátek konce éry levné energie z fosilních paliv. Jejich největší rozvoj však 

nastal až v 90. letech, což by ve vztahu k teorii mohlo identifikovat jako spouštěč zprávu „Naše 

společná budoucnost“, která upozorňuje na ohrožení životního prostředí vlivem využívání fosilních 

paliv.  Takové  východisko  by  se  zároveň  dobře  protínalo  s  teorií  reflexivní  modernizace  a 

udržitelného rozvoje (lidé se rozhodli jednat a přispět svým dílem v zájmu ohrožené planety). Ve 

prospěch této  teorie  také  hovoří  fakt,  že  dánové  svou uvědomělost  ohledně  energetiky ukázali 

během protestů  proti  jaderné  energii.  Nicméně  ve  stejné  době  (v  90.  letech)  zde  byly  značně 

příznivé podmínky jak ze strany státu,  tak rostoucí  zájem ze strany trhu,  neb se začal  rozvíjet 

dánský clean-tech průmysl,  který je dnes na světové špičce.  Tedy zájem trhu ani státu v tomto 

30 a v případě prezidenta je dokonce popírají nebo bagatelizují.
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odvětví rozhodně nechyběl. Vysvětlení tedy může být trojí. Buď zde funguje teorie a neuspokojená 

potřeba se projevovala v oblasti zájmu o životní prostředí v kombinaci s obavou z nedostupnosti 

fosilních  paliv.  Nebo zde  teorie  nefunguje  a  rozvoj  družstev  byl  reakcí  na  vhodně nastavenou 

podporu, která dělala z družstva výhodnou investici. V tomto duchu se vyjadřují někteří odborníci 

(Jantzen, Pahl). Třetím vysvětlením může být, že politická a ekonomická podpora v čele s výraznou 

osobností  vytvořily  dobré  podmínky,  a  zároveň  zelený  „politický  marketing“.  Lidé  tak  dostali 

možnost výhodně investovat a zároveň tak činit s vědomím, že dělají něco pro životní prostředí. 

Výsledky jsou ovšem tytéž  – hojná  činnost  energetických družstev  je  v  souladu s  udržitelným 

rozvoje, reflexivní modernizací a výše zmíněné příklady ukazují, že jsou uplatňovány i principy 

místní Agenda 21. 

V ČR byla iniciativa zakládání družstev po 2. světové válce na 40 let převzata komunistickou 

stranou. Ta z nich udělala v podstatě velké státní podniky, které s původními družstvy zpravidla 

neměly mnoho společného. A tak zatímco většina dánských družstev vznikla autenticky zdola, v ČR 

družstva  po  roce  1989  navázala  svou  činností  především  v  odvětvích,  kde  působila  už  za 

socialismu.  Pokus  prosadit  družstva  v  novém odvětví  –  v  bankovnictví  vznikem družstevních 

záložen – skončil neslavně. Jaký je v ČR prostor pro energetická družstva z hlediska výše zmíněné 

teorie? Podle průzkumu veřejného mínění se Češi staví kladně k obnovitelným zdrojům, ale jejich 

postoj  nejspíš  nelze  označit  jako  nedostatek  či  neuspokojenou  potřebu  v  této  oblasti.  Silnější 

protesty proti jaderné energii nebo proti těžbě uhlí (nepočítáme-li protesty ekologických organizací 

a obyvatel obcí na hranicích těžebních limitů) se v ČR nevyskytují a hlavním podnětem k zákonu o 

podpoře OZE nebyla poptávka obyvatel, ale směrnice EU. Kromě toho je zde silný negativní tlak 

současných politických elit, které OZE prezentují jako nežádoucí. Na druhou stranu, může to být 

právě tento negativní tlak proti obnovitelným zdrojům, které jsou v ČR cíleně přehlíženy, zatímco 

ve světě nastává jejich boom, jenž v kombinaci s rostoucími cenami energií a klesajícími cenami 

OZE pocit nedostatku v blízké době vytvoří. Pokud jde o příznivé prostředí pro vznik družstev, v 

České  republice  fungují  tisíce  družstev,  tedy by toto  prostředí  nemělo  být  o  moc horší,  než  v 

Dánsku31.  Ovšem  jsou  zde  značně  nepříznivé  podmínky  pro  rozvoj  obnovitelných  zdrojů,  viz 

předchozí  odstavce.  Co  potom  v  ČR  jednoznačně  chybí  je  výrazná  osobnost/skupina  lidí 

propagující družstevnictví. Družstevní asociace ČR může dobře hájit zájmy svých členů, ovšem její 

propagace  družstevnictví  rozhodně  není  výrazná32.  Působí  spíš  dojmem,  že  chce  zachovat 

družstevnictví ve stávající podobě, než ho více rozvíjet.  Z hlediska družstevní teorie tedy v ČR 

31 Na druhou stranu Dánsko nebylo stiženo sérií krachů družstevních záložen.
32 Natož po srovnání s podobnými asociacemi v zahraničí, jejichž webové stránky jsou plné výzev k zapojení, návodů, 

jak založit družstvo, srozumitelně vyložených důvodů, proč je to výhodné apod. Jako příklad lze uvést stránky 
Kanadské družstevní asociace http://www.coopscanada.coop/
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nejsou příznivé podmínky pro masivnější rozvoj energetických družstev. Nicméně místní Agenda 

21 jako praktické vyústění udržitelného rozvoje na místní úrovni se v ČR pomalu uplatňuje. Česká 

informační  agentura  životního prostředí  eviduje necelé  dvě  stovky zapojených obcí  a  čekatelů. 

(Ma21.cenia.cz, 2012) To sice zatím neukazuje na velký úspěch, ale je to slibný začátek. 

Závěry analýzy a odpovědi na výzkumné otázky

Dánsko svým přístupem k energetice, k životnímu prostředí a zapojením lidí do rozhodování 

skvěle vyhovuje teoretickým a hodnotovým východiskům této práce. Reflektuje negativní dopady 

své energetiky na životní prostředí, snaží se snižovat závislost na fosilních palivech, decentralizovat 

své  energetické  zdroje  a  plánovat  dlouho  dopředu  a  to  všechno  za  účasti  občanů  jak  při 

rozhodování, tak na přímých akcí na místní úrovni. Samozřejmě, jak ukazují názory expertů, ani v 

Dánsku není situace ideální, většina energie pochází z fosilních paliv a stále je co zlepšovat, avšak z 

výše  uvedeného  vyplývá,  že  hlediska  udržitelného  rozvoje,  energetické  soběstačnosti, 

decentralizace  energetiky,  družstevnictví  a  reflexivní  modernizace  má  tato  země  „slušně 

nakročeno“. 

Česká republika se naopak z vytyčeného teoretického rámce zcela vymyká. Snaha o nahlédnutí a 

přehodnocení  vlastního  přístupu  k  výrobě  a  využívání  energie  je  minimální  až  žádná.  Česká 

republika v současnosti dělá všechno pro to, aby po „excesu s obnovitelnými zdroji“ energetika 

zůstala centralizovaná, postavená na jádru a na fosilních palivech. Jediné, co ji nutí „měnit kurz“, 

nejsou ani občané, ani negativní dopady konvenční energetiky na životní prostředí, ale Evropská 

unie (tedy nikoli vlastní reflexe, ale tlak shora). Nevýhody stávající energetické soustavy si stávající 

političtí představitelé vůbec nepřipouštějí, alternativy je nezajímají a stejně tak názor občanů. Nutno 

podotknout, že občané se zatím slyšení stran energetiky ve větší míře nedomáhají. Družstva v ČR 

pohodlně fungují v zavedených odvětvích a mimo ně se ve větším měřítku neuplatňují. Možnost 

jejich  zapojení  v  odvětví  obnovitelné  energetiky zde  není  známá a  tedy ani  rozšířená.  Veřejné 

mínění sice podle dostupných informací straní obnovitelným zdrojům a pomalu se daří  zavádět 

místní  Agendu  21,  ovšem stran  vzniku  energetických  družstev  se  tyto  pozitivní  faktory  zatím 

neprojevují.  Na situaci v ČR se tak dá velmi dobře vztáhnout citát  Karla Müllera,  že  „..."tah" 

strukturních  závislostí  je  zatím  silnější,  než  "tlak"  modernizačních  vlivů...  Úsilí  o  změnu  je  

"pohlcováno" setrvačností existujících forem jednání.“ (MÜLLER 2002, str. 214)
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Komparativní studie měla odpovědět na tyto výzkumné otázky:

1. Jaké faktory vedou k rozvoji družstev v zahraničí?  

Vývoj družstev je v Dánsku podpořen především družstevní tradicí, díky níž lidé berou družstva v 

potaz při rozhodování o formě podnikání. V Dánsku jsou také příznivé podmínky podpory, které 

umožňují  bezpečné  a  dlouhodobé  investice  do  obnovitelných  zdrojů.  Tato  podpora  je  vhodně 

nastavená jednak finančně a jednak obvykle političtí představitelé deklarují, že OZE jsou pro ně 

dlouhodobě žádoucí coby perspektivní odvětví průmyslu a služeb. Přijímají tedy takové kroky, které 

mají  rozvoj  obnovitelné  energetiky  podpořit.  I  když  i  zde  jsou  výjimky  (např.  ministr  Björn 

Lomborg). Využívání OZE ve větším měřítku skýtá tvorbu pracovních míst a zvyšování energetické 

soběstačnosti díky využívání místních zdrojů. 

2. Jak se tyto faktory (ne)projevují v ČR? Jaké v ČR působí další faktory, které rozvoj 

družstev v ČR brzdí? 

Družstevní tradice první republiky byla přerušena 40 lety komunismu. Družstva, která v ČR po 

revoluci vznikla, převážně pokračují v činnostech socialistických družstev (byť podle soudobých 

družstevních principů). To samo o sobě není špatně, ale družstevní sektor to nikam neposunuje. 

Družstva zaměřená výrobu energie  z obnovitelných zdrojů jsou v ČR neznámým jevem, ačkoli 

existuje několik obcí, které si pořídily a provozují obnovitelný zdroj, což je podobný model. K 

rozšíření energetických družstev dosud chybí jak podnět v podobě nedostatku či potřeby dostupné 

„zelené“ energie, tak výrazná osoba nebo skupina, která by tuto myšlenku propagovala a příznivé 

politické prostředí pro tento typ aktivity. I kdyby však byly tyto podmínky příznivé, je tu překážka v 

podobě  podpory  rozvoje  (nebo  spíše  proti  rozvoji)  obnovitelných  zdrojů  energie.  Příznivé 

podmínky politické i ekonomické podpory zde byly jen krátkodobě, než byly razantně zpřísněny a 

nyní se hovoří o jejich úplném zrušení. O stabilitě a bezpečnosti investičního prostředí v oboru 

obnovitelné energie tedy v ČR nemůže být řeč. Mnoho politiků a zástupců elit v ČR obnovitelné 

zdroje odsuzuje jako idealistický nesmysl. Cesta k energetické bezpečnosti je vnímána skrze jádro a 

vlastní  zásoby hnědého uhlí  (přičemž za  tímto  účelem bude pravděpodobně v  budoucnu nutné 

zbourat několik obcí).  Navzdory své vyčerpatelnosti  jsou to právě tyto zdroje,  které mají  tvořit 

stěžejní část budoucího rozvoje energetiky ČR. 

3. Lze v podmínkách České republiky provozovat energetická družstva? 

Energetické družstvo v ČR za současných poměrů provozovat lze, ale bude to pravděpodobně velmi 

obtížné. Stran samotné družstevní struktury by neměly nastat větší problémy, družstev v ČR funguje 
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mnoho. Značně ovšem záleží na tom, jaký druh energetického zdroje bude družstvo provozovat a za 

jakých  podmínek.  Pokud  bychom  chtěli  uplatnit  asi  nejrozšířenější  model  na  západě  –  tj.  že 

družstvo vlastní zdroj na výrobu elektřiny, kterou prodává do sítě a z příjmů z prodeje elektřiny 

financuje svůj provoz a splátky úvěru – pak to bude v ČR velmi těžké. Jednak není jisté, že zdroj 

půjde díky stop-stavu připojit a jednak nestabilní poměry finanční podpory činí z obnovitelného 

zdroje nejistou investici. Jiná situace platí pro zdroj tepla, jenž má výhodu v tom, že nemusí být 

připojen do sítě (nevztahuje se na něj stop-stav a cenu tepla si určují členové družstva), ovšem jeho 

výstavba  je  o  to  náročnější,  že  členové  si  musejí  vybudovat  síť  vlastní.  Totéž  platí  v  případě 

využívání  zdroje  elektřiny  pro  vlastní  potřebu  (odpojeného  od  centrální  sítě,  ostrovní  systém, 

offgrid). Pak družstvo čelí sice čelí menším vnějším omezením, ale větším stavebním nákladům.

4. Co bychom měli udělat, pokud bychom chtěli v ČR rozvíjet energetická družstva? 

V ČR zatím chybí všechny teoretické předpoklady pro rozvoj družstev (viz odpověď č. 3). Nejprve 

musí lidé cítit potřebu provozovat vlastní zdroj energie. K nastolení tohoto stavu možná přispěje 

růst  cen  energií.  Dále  je  záhodno  s  pomocí  vhodného  člověka/skupiny/instituce  propagovat 

myšlenku  družstevnictví  obecně  a  zdůrazňovat,  že  jeho  záběr  je  širší,  než  jen  tradiční  česká 

družstevní odvětví. K tomu lze využít zahraničních zkušeností a spolupráce (nemělo by být těžké ji 

navázat,  je  to  koneckonců hlavní  družstevní  princip).  To všechno za podmínek,  že  v ČR bude 

nastavená výhodná podpora OZE s dlouhodobým výhledem. Nicméně jak se ukázalo v rozhovorech 

s  dánskými  odborníky,  družstva  sama  o  sobě  nejsou  všespasitelná,  pokud  jde  o  rozvoj 

obnovitelných zdrojů. Byla vyzkoušena, v něčem se osvědčila, v něčem zase ne. I když se tedy svou 

povahou výborně doplňují s teorií trvale udržitelného rozvoje a a dalšími zmíněnými hodnotami, 

sama o sobě nemohou hrát hlavní roli v rozvoji obnovitelných zdrojů. I pokud by tedy v ČR nastala  

příznivá konstelace okolností pro rozvíjení energetických družstev, stojí za to se napřed podívat do 

zahraničí, jestli tam opět nejsou o něco dál. 
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ZÁVĚR

Diplomová práce ukázala,  že energetická družstva jsou vhodnou formou rozvoje obnovitelné 

energie z teoretického i praktického hlediska. Tomuto názoru dává za pravdu i OSN, když oběma 

tématům věnovala svůj „mezinárodní rok“. Pro Dánsko ani Českou republiku však toto upozornění 

mnoho  neznamená.  Metaforicky  řečeno,  z  hlediska  Dánů  je  to  „nošení  dříví  do  lesa“,  neboť 

družstevní vlastnictví obnovitelných zdrojů provozují mnoho let a z hlediska Čechů je to „házení 

hrachu na zeď“, neboť družstva se v ČR pohybují v „zajetých kolejích“ a Češi podle kroků svých 

politických představitelů o obnovitelnou energetiku nestojí. Z případu ČR čiší snaha o zachování 

statu quo ve smyslu „energetická soustava funguje, družstva fungují, tak proč to měnit. Zkusili jsme 

to z podporou OZE a koukejte jak to dopadlo“. Energetická soběstačnost a zelený růst není v zatím 

ČR narozdíl  od  Dánska  (a  od  světových  energetických  trendů  obecně)  nazírán  jako  atraktivní 

možnost,  která  by mohla  zlepšit  vyhlídky země v  době ekonomické krize.  Dánové už  začínají 

pohlížet na obnovitelnou energii jako běžnou součást občanské vybavenosti, stejně jako je jí např. 

na čistá voda. V ČR jsou zatím obnovitelné zdroje vnímány v lepším případě jako nadstandard, v 

horším případě jako nežádoucí experiment. 

Nutno přiznat, že Dánsko má před ČR velký náskok, neboť nebylo 40 let uzavřené za železnou 

oponou. V době, kdy v Dánsku nastal boom energetických družstev, se teprve formoval politický, 

hospodářský a právní systém ČR. Za těchto okolností lze pochopit, že otázky životního prostředí a 

trvale udržitelného rozvoje zůstaly v prvních letech po revoluci upozaděné. Od sametové revoluce 

však  uplynulo  přes  20  let,  bylo  by  tudíž  vhodné  začít  staré  struktury  přizpůsobovat  novým 

okolnostem. A to se týká nejen energetiky a družstev. 
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Dotazník pro dánské odborníky:

Energy cooperatives in Denmark
- questionnaire -

Aim of the questionnaire is to know your opinion about energy cooperatives succes in  

Denmark. Every opinion is very valuable, so please do not be afraid that you could answer  

wrong. 

The questions are open, so you can write as you wish, in whole sentences or in points. 

If you know about another source for information I am looking for (i.e. an internet address, 

a book), please write it down. 

Please try to answer all questions. If you do not answer any question it will be useful for  

me to know the reason. So if  you are not sure or you have never thought about that 

question, please write „I do not know“. If you do not understand a question please answer 

„I do not understand“. If you do not like the question do not be afraid to answer „I do not  

want to answer“. 

Your email address will not be used for any other purpose than this survey.  My 

thesis will be publicly available and I would like to quote your expert opinions with your 

name. If you do not want to be cited in my thesis, please do not fill your name and 
profession. 

Duration  of  filling  the  questionnaire  depends  on  the  lenght  of  your  answers, 

approximately 15 – 45 min. 

1) Your name:
 
2) Your profession: 

3) What  aspects  in  your  opinion  support  the  development  of  energy 
cooperatives in Denmark?

◦ Social/historical (i.e. traditions, habbits)

◦ economical/political (i.e. energy prices, political support, subsidies)



◦ ethical (i.e. accent on environment, sustainable development)

◦ other

4) What  could  make  the  development  of  energy  cooperatives  in  Denmark 
better?

5) In  what  aspects  are  energy  cooperatives  more  convenient  than  a  private 
companies (i.e. company limited)?

6) Do  energy  cooperatives  have  any  disadvantages  compared  to  private 
companies? 



Dotazník pro české odborníky

Energetická družstva v České republice
- dotazník - 

Cílem dotazníku je zjistit  Vaše názory na alternativní  formy vlastnictví  obnovitelných 

zdrojů  energie.  Každý  názor  je  pro  mě velmi  cenný,  nebojte  se  tedy,  že  byste  mohli  

odpovědět špatně. 

Prosím pokuste se odpovědět na všechny otázky. Pokud na nějakou otázku neodpovíte, 

prosím napište proč – např. nevím, nerozumím otázce nebo nechci odpovídat. Některé 

otázky jsou otevřené, můžete tedy odpovídat formou, která Vám vyhovuje – ve větách 

nebo heslovitě. 

Váš email nebude bez Vašeho souhlasu použit pro žádné další účely mimo tento 
výzkum. Má práce bude veřejně přístupná a Vaše odpovědi v ní mohou být citovány s 

Vaším jménem. Pokud si nepřejete být v mé práci citován/a, nevyplňujte Vaše jméno 
a profesi. 

Přibližná doba vyplnění dotazníku závisí na rozsahu Vašich odpovědí, cca 10 - 30 min. 

1) Vaše jméno:

2) Vaše profese:

3) Co  podle  Vás  v  ČR  brání  rozvoji  energetických  družstev  (nebo  obecně 
komunitnímu vlastnictví)? Pokuste se prosím zohlednit faktory:

◦ sociální (např. tradice, zvyky...)

◦ politicko-ekonomické (např. politická, finanční podpora...)

◦ etické (např. hledisko životního prostředí, udržitelného rozvoje...)

◦ další – pokud Vás napadají další, než výše zmíněné faktory, prosím zmiňte 

je také. 



4) Jaké  podle  Vás  může  mít  družstevní  nebo  komunitní  vlastnictví  výhody a 
nevýhody v porovnání se soukromým vlastnictvím obnovitelných zdrojů?

◦ Výhody:

◦ Nevýhody:



Dotazník pro zástupce českých obcí

Energetická družstva v České republice
- dotazník - 

Cílem dotazníku je zjistit  Vaše názory na alternativní  formy vlastnictví  obnovitelných 

zdrojů  energie.  Každý  názor  je  pro  mě velmi  cenný,  nebojte  se  tedy,  že  byste  mohli  

odpovědět špatně. 

Prosím pokuste se odpovědět na všechny otázky. Pokud na nějakou otázku neodpovíte, 

prosím napište proč – např. nevím, nerozumím otázce nebo nechci odpovídat. Některé 

otázky jsou otevřené, můžete tedy odpovídat formou, která Vám vyhovuje – ve větách 

nebo heslovitě. 

Váš email nebude bez Vašeho souhlasu použit pro žádné další účely mimo tento 
výzkum. Má práce bude veřejně přístupná a Vaše odpovědi v ní mohou být citovány s 

Vaším jménem. Pokud si nepřejete být v mé práci citován/a, nevyplňujte Vaše jméno 
a název obce. 

Přibližná doba vyplnění dotazníku závisí na rozsahu Vašich odpovědí, cca 10 - 30 min. 

1) Vaše jméno:

2) Jméno Vaší obce:

3) Je  Vám  známý  koncept  družstevního  nebo  komunitního  vlastnictví 
obnovitelných zdrojů? (nebereme-li v potaz informace v průvodním emailu)

Ponechte pouze jednu odpověď, ostatní vymažte.
1. Ano, vím, co je družstevní vlastnictví obnovitelných zdrojů.

2. Ano, vím, co je komunitní vlastnictví obnovitelných zdrojů.

3. Ano, vím, co je družstevní i komunitní vlastnictví obnovitelných zdrojů.

4. Ne, nevím, co je družstevní ani co je komunitní vlastnictví obnovitelných 

zdrojů.

Pokud jste zvolil/a  d)  tj.  nevíte,  co družstevní nebo komunitní  vlastnictví  obnovitelných 

zdrojů,  zodpovězte  dále  prosím  pouze otázku  č.  4a.  Tím  pro  Vás  dotazník  končí, 

vyplněný ho prosím odešlete na email zilvicz@gmail.com . Děkuji za Váš čas. 

mailto:zilvicz@gmail.com


4) Jaké podle Vás může mít družstevní nebo komunitní vlastnictví výhody a 
nevýhody v porovnání se soukromým vlastnictvím obnovitelných zdrojů?

1. Výhody:

2. Nevýhody:

4.a Jaké podle Vás může mít obecní vlastnictví výhody a nevýhody v porovnání se 
soukromým vlastnictvím obnovitelných zdrojů?

3. Výhody:

4. Nevýhody:

5) Uvažovali jste v souvislosti s výstavbou obecního zdroje energie také o 
družstevním nebo o komunitním vlastnictví?

Ano / Ne  (nehodící se vymažte)

▪ Jaké důvody vás vedly k tomuto rozhodnutí?

6) Co by Vás v případě výstavby dalšího obnovitelného zdroje přimělo zvolit 
pro něj družstevní nebo komunitní vlastnictví?

7) Co podle Vás v ČR brání širšímu rozvoji energetických družstev? Pokuste 
se zohlednit zejména aspekty:

◦ sociální (např. tradice, zvyky...)

◦ politicko-ekonomické (např. politická, finanční podpora...)

◦ etické (např. hledisko životního prostředí, udržitelného rozvoje...)

◦ další – pokud Vás napadají další, než výše zmíněné faktory, prosím zmiňte 

je také. 
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