
Alternativní zdroje energie a jejich právní úprava v kontextu českého a komunitárního 

práva 

 Smyslem mé práce je rozebrat alternativní neboli obnovitelné zdroje energie. Cílem 

práce je prozkoumat právní pozadí obnovitelných zdrojů energie v právu Evropské unie a 

v českém právu. Obnovitelné zdroje energie jsou podstatným nástrojem, jak se vypořádat 

s takovými výzvami jako ochrana životního prostředí, klimatické změny a energetická 

bezpečnost. Autor ukazuje význam systémů podpor a současný vývoj solární energie v České 

republice. 

 Práce tvoří pět kapitol, každá se zabývá jinými aspekty obnovitelných zdrojů energie. 

První kapitola je úvodní a pojednává o obecném úvodu k obnovitelným zdrojům energie. 

Kapitola se dělí na dvě části. První část se zaměřuje na obecný popis zdrojů energie a může 

být rozdělena na obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Tato část také popisuje obecné výhody a 

nevýhody využití obnovitelných zdrojů energie. Druhá část zkoumá současné využití biopaliv 

a využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny v Evropské unii a České republice. 

Kapitola dvě zkoumá právní pozadí obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Kapitola je 

rozdělena na části zkoumající primární právo, koncepční nástroje a sekundární právo. Tato 

část práce prozkoumává vývoj práva obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Kapitola 

třetí zkoumá relevantní české právní pozadí obnovitelných zdrojů energie. Kapitola se dělí do 

částí objasňujících definic obnovitelných zdrojů energie v českém právu, popisuje koncepční 

nástroje a rozebírá české právní předpisy zabývající se obnovitelnými zdroji energie, včetně 

biopaliv. Kapitola čtvrtá obsahuje hlavní břemeno práce. Kapitola se zabývá systémy podpor 

obecně a zvláště v České republice. Tato kapitola obsahuje právní pozadí podpory elektřiny 

vyrobené v solárních zařízeních a rozebírá příčiny, vývoj a důsledky solární krize v České 

republice. Autor zdůrazňuje negativní vliv právních změn v právní úpravě v roce 2010. Tento 

negativní vliv zahrnuje riziko arbitrážních řízení proti České republice a zpomalení vývoje 

solární energie v České republice. Poslední kapitola se soustředí na témata, která souvisí se 

vztahem obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí. Prví část popisuje umísťování 

zařízení obnovitelných zdrojů. V této části práce autor navrhuje změny v české právním 

pozadí. Druhá část kapitoly zkoumá vliv zařízení obnovitelných zdrojů energie na životní 

prostředí.  

 

 



 

 

 

 

 

Alternative sources of energy and their legal regulation in the context of the Czech and 

the Community law  

The purpose of my thesis is to analyze alternative or renewable sources of energy. The 

aim of the thesis is to examine the legal background of renewable sources in the law of 

European Union and the Czech law. Renewable sources of energy are fundamental instrument 

to deal with such challenges as environmental protection, climate change and energy security. 

Author outlines importance of the support schemes and the recent development of the solar 

power in the Czech Republic. 

The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different aspects of 

renewable sources of energy. Chapter one is introductory and deals with general introduction 

to the renewable sources of energy. The chapter is subdivided into two parts. Part one focuses 

on general description of energy sources that can be divided on renewable and non renewable 

sources. This part also describes general advantages and disadvantages of the use of 

renewable sources of energy. Part Two investigates actual use of the biofuels and use of the 

renewable sources of energy for the production of electricity, both in the European Union and 

the Czech Republic. Chapter two examines legal background of the renewable sources of 

energy in the European Union. The chapter is subdivided into parts that examine the primary 

law, conceptual instruments and secondary law. This part of the thesis investigates 

development of the renewable energy law in the European Union. Chapter three examines 

relevant Czech legal background of the renewable energy sources. The chapter is subdivided 

into parts that explain definition of the renewable sources of energy in the Czech law, 

describe conceptual instruments and analyze Czech legislation that concerns the renewable 

energy sources, including biofuels. Chapter four contains the main burden of the thesis. 

Chapter deals with schemes of support generally and especially in the Czech Republic. This 

chapter contains legal background for support of electricity produced from solar facilities and 

analyzes reasons, development and consequences of the solar crisis in the Czech Republic. 

Author highlights negative influence of the legal changes in the Czech legislation that was 



made in the 2010. This negative influence includes the risk of the arbitrary procedures against 

the Czech Republic and retardation of the development of the solar energy in the Czech 

Republic. Chapter four concentrates on the topics that are related to the relation of the 

renewable sources of energy and the environment. Part One describes location of the 

renewable energy facilities. In this part of the paper author suggests changes in the Czech 

legal background. Part two of chapter explores the influence of the renewable energy facilities 

on the environment.  

 


