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 „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“.  

(Ústava ČR, čl. 7) 

Úvod 

 

Téma právní úpravy obnovitelných zdrojů energie jsem si pro účel vypracování 

diplomové práce zvolila ze zájmu o alternativní moţnosti získávání energie - dostupné, 

spolehlivé a bezpečné, bez hrozby katastrof takového typu, jakou byla havárie jaderné 

elektrárny v Černobylu na území dnešní Ukrajiny v roce 1986. 

Energetika patří mezi nejdůleţitější odvětví národního hospodářství, neboť na 

hospodářském růstu země mají dostatečné a stabilní dodávky energie svůj velký podíl. 

Energetikou nazýváme průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a 

distribucí energie ve všech jejích formách. Pomocí energie ve formě elektřiny jsou 

uspokojovány lidské potřeby a současná společnost ji vyuţívá téměř při všech 

činnostech. Pro jedince současné i budoucí generace se energie stala nepostradatelným 

statkem. Při volbě státu, z jakých zdrojů bude energii získávat, hrají klíčovou roli fakta 

omezenosti vnitrostátních fosilních zdrojů, zájem na ochraně ţivotního prostředí a 

ochraně klimatického systému Země. Prioritami jsou šetrné vyuţívání tuzemských 

zdrojů a snaha o nezvyšování závislosti na dovozu energie ze zahraničí. Nemalý 

význam pro úvahy o vyuţívaných zdrojích energie měla událost v japonské jaderné 

elektrárně Fukušima v roce 2011. Výzvou energetické politiky je umoţnit produkci 

takové elektřiny, která bude za současných technologických moţností zároveň šetrná 

k ţivotnímu prostředí a klimatickému systému Země. Tento poţadavek se dostává do 

konfliktu s tím, ţe vyprodukovaná elektřina musí zároveň obstát v hospodářské soutěţi 

na trhu a být cenově přijatelná pro spotřebitele (konečné zákazníky). V souvislosti 

s těmito poţadavky je úkolem státu vytvořit právní rámec, který zajistí podporu a jistotu 

při investování do nových a ţivotnímu prostředí šetrných technologií. Energetika se 

stala během posledních let předmětem úvah a polemik nejen mezi odbornou, avšak i 

laickou veřejností.
2 

                                                 
2
 MÁCHA P., NOVÁČEK P.: Dočkáme se energetické krize?, Společnost pro trvale udrţitelný rozvoj, 

regionální pobočka Olomouc ve spolupráci s Univerzitní iniciativou interdisciplinárních studií UP, 1995, 

ISBN 80-902053-0-5, str. 5: Ačkoliv ekologické povědomí se počalo formovat v šedesátých letech 

minulého století spolu s formováním prvních institucionalizovaných iniciativ, ke zvýšenému zájmu o 
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Energetické právo je mladý, dynamicky se rozvíjející obor práva, který se 

v právních podmínkách České republiky nejčastěji zařazuje k právu ţivotního 

prostředí.
3
 Od roku 2008 je energetické právo vyučováno Katedrou práva ţivotního 

prostředí ve spolupráci s Katedrou správního práva na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze v rámci volitelného předmětu Horní, energetické a atomové právo. 

Energetické právo je odvětvím práva, jenţ má průřezový charakter. Je tvořeno celou 

řadou právních norem, a to jak veřejnoprávních, tak soukromoprávních. Významnou 

úlohu sehrává na národní, evropské i mezinárodní úrovni. Část energetického práva 

tvoří právní úprava obnovitelných zdrojů energie. Spolu s předpisy o energetické 

účinnosti
4
, obchodování s emisemi, energetické náročnosti budov, úsporách energie

5
 a 

ekologických daních můţe být dále chápána jako část právní úpravy ochrany 

klimatického systému Země
6
, či ochrany ovzduší. V zahraniční literatuře se pro tu část 

energetického práva, která je úzce propojena s právem ţivotního prostředí, pouţívá 

samostatný pojem („Energieumweltrecht“)
7
. V českém právním prostředí označení 

nenalezneme
8
. 

                                                                                                                                               
energetickou problematiku však nejdříve v letech sedmdesátých, kdy k tomu přiměly mj. ropné šoky, 

během kterých některé státy pocítily faktickou nouzi o dodávky elektřiny v souvislosti s nedostatkem 

stabilních dodávek z tehdejšího SSSR. 

3
 K tématu energetického práva nalezneme bohatou zahraniční literaturu. Jeho průřezový charakter 

vyjadřuje i vztah k mnoha právním odvětvím. Ve Spolkové republice Německo jej tak lze studovat např. 

jako součást práva ţivotního prostředí, nebo práva hospodářské soutěţe. 

4
 Tj. „nárůst energetické účinnosti u konečného uživatele v důsledku technologických či ekonomických 

změn“ (§ 2 odst. 1 písm. c) energetického zákona).  

5
 Úsporami energie se rozumí mnoţství energie, které se podaří ušetřit provedením opatření zvyšujícím 

energetickou účinnost. (§ 2 odst. 1 písm. d) energetického zákona).  

6
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 45n. 

7
 Za součást energetického práva se v zahraniční literatuře povaţuje např. „environmentální energetické 

právo“ (Energieumweltrecht), či „energetické hospodářské právo“ (Energiewirtschaftsrecht). 

„Environmentální energetické právo je dílčí oblast práva ochrany klimatu…Ochrana klimatu je cílem 

environmentálního energetického práva…“. K tomu CALLIES CH., RUFFERT M., EUV/AEUV, C.H. 

Beck, 4. Auflage, 2011, ISBN 978-3-406-61449-1, [online], beck-online, str. 474 n.. 

8
 Pro soubor právních předpisů, které zahrnují úpravu obnovitelných zdrojů energie, se na oficiálních 

internetových stránkách Ministerstva ţivotního prostředí pouţívá pojem „udržitelná energetika“ [online]. 

2011. [citováno dne 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/udrzitelna_energetika_do 

prava>. Na oficiálních internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu se tato oblast právních 

předpisů označuje jako „eko energetika“ [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-08]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/#category286>. 

http://www.mzp.cz/cz/udrzitelna_energetika_doprava
http://www.mzp.cz/cz/udrzitelna_energetika_doprava
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/#category286
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Obnovitelné zdroje energie tvoří protipól k tzv. neobnovitelným zdrojům. Mezi 

ty patří fosilní paliva, především uhlí, ropa, zemní plyn a dále uran. Obnovitelé zdroje 

energie skýtají řadu výhod. Jejich největší předností je vnitrostátní charakter a ušetření 

emisí oxidu uhličitého, který by vznikl při výrobě elektřiny v elektrárnách spalujících 

paliva fosilní. Rozvoji výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stojí v cestě řada 

faktorů. V nedávné minulosti patřily mezi ně především vysoké náklady na pořízení 

zařízení, které zdroje energie vyuţívají. Zařízení disponují i přes neustálý rozvoj 

technologií jen nízkou efektivitou, tudíţ výnos z jejich provozu pokryje vloţenou 

investici jen velmi pomalu. Za účelem zvýšení motivace a zájmu výrobců elektřiny 

z obnovitelných zdrojů o vstup na trh s elektřinou zaváděly státy systémy podpory, 

které zaručovaly nejen návratnost vloţených investic do nákupu zařízení k výrobě 

elektřiny, ale dále i zisk z jeho provozu. Nezbytnou podmínkou kladenou na systém 

podpory je dlouhodobost a stabilnost. Právě tato kritéria se stávají nejčastějším 

předmětem diskuzí. 

Právní úprava obnovitelných zdrojů energie, která je předmětem této 

diplomové práce, zahrnuje především zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

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

pozdějších předpisů. Byl přijatý v době takřka absence právní úpravy obnovitelných 

zdrojů energie v českém právním řádu. Od svého vzniku byl zákon několikrát upraven. 

Předmětem změn se stal zákonem nastavený systém podpory, neboť nesplňoval kritéria 

ekonomické udrţitelnosti a měl dopad na ceny energie pro spotřebitele (konečné 

zákazníky). Ačkoliv byly novelizace provedeny teprve v době nedávné, v druhé 

polovině roku 2011 se očekává přijetí zcela nového zákona, který v případě přijetí 

ponese název Zákon o podporovaných zdrojích energie.  

V této diplomové práci je kladen důraz na podání uceleného přehledu a analýzy 

právní úpravy obnovitelných zdrojů energie v evropském a českém právu. Vzhledem k 

rozsahu, který by měla diplomová práce splňovat, není bohuţel moţné, aby byla 

příslušná problematika vyčerpána v celém jejím rozsahu. Práce je rozdělena celkem do 

pěti kapitol, které spolu úzce souvisí a vzájemně na sebe navazují. 

První kapitola této diplomové práce je úvodem do problematiky. Spolu 

s pojmovým vymezením obnovitelných zdrojů energie jsou vysvětleny přednosti jejich 

vyuţívání a jejich nevýhody. Nad rámec právní problematiky jsou nastíněny jejich 
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druhy, vlastnosti, moţnosti a způsoby vyuţívání. Druhá kapitola je věnována právní 

úpravě obnovitelných zdrojů energie v právu evropském. Jsou představeny a 

systematicky popsány cíle, principy a výzvy energetické politiky v tomto odvětví. 

V kontextu změn přijatých Lisabonskou smlouvou je popsána úloha nového čl. 194 

Smlouvy o fungování EU, včetně jeho vztahu k čl. 192 Smlouvy o fungování EU, který 

upravuje ţivotní prostředí a ochranu klimatu. V rámci sekundárního práva Evropské 

unie je vyloţen účel a předmět směrnic 2001/77/ES, 2003/30/ES a 2009/28/ES, které 

stanovují konkrétní podíl energie z obnovitelných zdrojů na zabezpečení dodávek 

elektřiny v členských státech. Kapitola třetí tvoří stěţejní část této diplomové práce. 

Jejím úkolem je charakterizovat právní úpravu obnovitelných zdrojů energie v České 

republice a přitom neopomenout obecné energetické právo. Je představen a vysvětlen 

historický vývoj, který vyústil v přijetí zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů v roce 2005 a pokračoval v přehodnocení právní úpravy novelami v letech 2009-

2011. Pozornost je věnována účelu a předmětu zákona. Dále jsou definovány základní 

termíny, které jsou v zákoně pouţívány a jsou nezbytné k porozumění této 

problematiky. Zvláštní pozornost je věnována systému podpory, který se stal 

v minulých letech předmětem novel. Kapitola čtvrtá je zaměřena na nástroje ochrany 

ţivotního prostředí, které jsou v odvětví obnovitelných zdrojů energie uplatněny. 

Poslední kapitola se zabývá pojednáním o orgánech státní správy vykonávajících 

v odvětví obnovitelných zdrojů energie státní správu. V závěru je obsaţeno shrnutí tezí, 

další poznámky o právní úpravě podpory vyuţívání obnovitelných zdrojů energie 

včetně kritických úvah. 

K vypracování této diplomové práce je pouţita logická analýza, deskripce a 

komparace platných právních předpisů, knih a odborných článků. Vedle literatury 

české, je pouţita i literatura zahraniční, ke které jsem měla přístup při svém ročním 

studijním pobytu na Freie Universität v Berlíně v akademickém roce 2010-2011. 
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1 Obecný výklad k obnovitelným zdrojům energie 

 

1.1 Úvod do problematiky obnovitelných zdrojů energie 

 

Obnovitelné zdroje energie (erneuerbare Energiequellen, renewable energy 

sources) jsou zdroje energie, ke kterým má současná společnost přístup a jejichţ 

energetický potenciál můţe vyuţívat. Obnovitelné zdroje jsou v souladu s § 2 odst. 1 

zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů „obnovitelné nefosilní přírodní 

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

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

plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu“
9.

 Ze znění definice jsou patrné dvě 

části, obecná definice a konkrétní výčet zdrojů energie. Z obecné definice vyplývá, ţe 

obnovitelné zdroje energie jsou „obnovitelné přírodní zdroje“. V souladu s § 7 odst. 2 

zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů mají 

obnovitelné přírodní zdroje „schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo 

úplně obnovovat“. Tyto zdroje mohou být vyuţívány opakovaně, přičemţ nehrozí jejich 

vyčerpání. Energetický potenciál se přitom obnovuje samovolně přírodními procesy 

nebo za pomocí člověka. Zdroje, které schopnost obnovení postrádají a spotřebováním 

zanikají, jsou přírodními zdroji neobnovitelnými. Definice vychází z pojmu 

přírodní zdroj, kterým jsou „ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo 

může využívat k uspokojování svých potřeb“
10

. Obnovitelný zdroj energie je tedy 

zdrojem nefosilním. Těmi se rozumí zdroje na bázi uhlíku, které vznikly v historických 

geologických obdobích (zejména uhlí, ropa, zemní plyn).
11

 Spolu s jadernou energií 

                                                 
9 
shodně v § 2 písm. b) zákona o hospodaření energií 

10
 § 7 odst. 1 zákona o ţivotním prostředí 

11
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 47 a 

str. 50 n.. 
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tvoří kategorii zdrojů neobnovitelných, které jsou taktéţ označovány jako konvenční 

zdroje energie.
12

 

Definice obnovitelných zdrojů obsahuje v následující části výčet jednotlivých 

druhů, mezi které patří energie získávaná pomocí větru, dále slunečního záření, vod, 

půdy, vzduchu, biomasy, skládkového a kalového plynu a energie bioplynu. Při tvorbě 

definice vycházel zákonodárce ze znění uvedeného ve směrnici Evropského parlamentu 

a Rady o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu 

s elektřinou 2001/77/ES ze dne 27.9.2001, přičemţ jej ukrátil o zdroje, které nejsou 

v podmínkách České republiky relevantní, např. energie přílivu (energie oceánů a 

moří).
13,14

 

 

1.2 Motivy podpory obnovitelných zdrojů energie 

 

Obnovitelné zdroje jsou jedním z přírodních zdrojů energie, ke kterým má 

současná společnost přístup. Jako jediné jsou dlouhodobě nevyčerpatelné. Při úvaze o 

moţné budoucí struktuře vyuţívaných energetických zdrojů hrají obnovitelné zdroje 

energie stále důleţitější roli. Důleţitá je zejména jejich schopnost substituovat fosilní 

zdroje energie, které se svým příspěvkem emisí oxidu uhličitého do ovzduší podílejí na 

nevratných změnách klimatického systému Země.
15 , 16

 Obnovitelné zdroje energie 

skýtají však řadu dalších výhod. 

                                                 
12

 Konvenční zdroje energie jsou v České republice vyuţívány nejvíce. Na hrubé domácí spotřebě 

elektřiny se obnovitelné zdroje energie oproti tomu v roce 2009 podílely jen celkem 6,79%. Souhrnná 

zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu Obnovitelné zdroje energie v roce 2009, str. 5 [online]. 2010. 

[citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument80034.html>. 

13
 Obnovitelnými zdroji energie se v evropském právu rozumí „vítr, sluneční energie, geotermální 

energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a 

bioplyny“. (čl. 2 Směrnice 2001/77/ES) 

14  
V současné době se v České republice k výrobě elektřiny vyuţívá z obnovitelných zdrojů zejména 

energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie vody a biomasy, včetně biologicky 

rozloţitelné části komunálního odpadu a bioplynu. K tomu více v Oznámení o vyhodnocení podílu výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a o očekávaném dopadu podpory výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky [online]. 2011. 

[citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.eru.cz/user_data/files/sdeleni_elektro2/Po 

dil%20OZE%202010_final.pdf>. 

15
 Tento názor byl vysloven taktéţ Mezivládním panelem pro klimatické změny (IPCC), třetí pracovní 

skupinou, která se zabývá zmírněním dopadů změny klimatu. K roku 2008 pocházelo aţ 85% světové 

vyprodukované energie z fosilních zdrojů, přičemţ spalováním právě těchto zdrojů se k celkovému 

mnoţství světově vyprodukované emise oxidu uhličitého přispívá aţ 56.6%. Pracovní skupina dospěla 

k názoru, ţe emise vyprodukované energetickým průmyslem jsou jednou z hlavních příčin změny 

http://www.mpo.cz/dokument80034.html
http://www.eru.cz/user_data/files/sdeleni_elektro2/Podil%20OZE%202010_final.pdf
http://www.eru.cz/user_data/files/sdeleni_elektro2/Podil%20OZE%202010_final.pdf
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1.2.1 Ochrana životního prostředí 

 

V sektoru energetiky dochází k produkci největšího podílu tzv. skleníkových 

plynů. Elektrárny spolu s teplárnami spalujícími fosilní paliva jsou největšími zdroji 

znečištění v České republice. Největší mnoţství emisí oxidu uhličitého a oxidu dusíku 

pochází právě z jejich provozu. Oproti tomu se obnovitelné zdroje energie vyznačují 

příznivým dopadem na ţivotní prostředí.
17

 Jejich vyuţíváním lze zmírnit škodlivý vliv 

výroby elektřiny z fosilních a jaderných zdrojů na ţivotní prostředí i klimatický systém 

Země. Motivací pro vyuţívání je jejich příspěvek k trvale udrţitelnému rozvoji.
18,19,20  

                                                                                                                                               
klimatu. Za účelem zmírňování změny klimatu je třeba přijmout vhodná opatření, mj. k vyuţívání 

obnovitelných zdrojů. Více v Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change 

Mitigation, který byl formálně schválen v březnu 2011, kapitola Renewable Energy and Climate Change 

str.: 3, 7 a n. [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://srrn.ipcc-

wg3.de/report/IPCC_SRREN_Full_Report>. 

16
 Na celosvětově vyprodukovaném oxidu uhličitém má jeden z největších podílů energetika. Vědci 

zjistily, ţe pokud nebudou učiněna vhodná opatření, která pomůţou sníţit mnoţství skleníkových plynů 

v atmosféře, můţe dojít do roku 2035 ke zvýšení celosvětové průměrné teploty téměř o 2% a více. Ze 

všech opatření je nutné podporovat ta, která jsou nákladově efektivní, např. mezinárodní spolupráci při 

zavádění technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů. Ekonomické aspekty změny klimatu uvádí 

Stern Review Report on the Economics of Climate Change, část 3 kapitola 7, str. 171 [online]. 2007. 

[citováno 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www. 

hm-treasury.gov.uk/d/Chapter_7_Projecting_the_Growth_of_Greenhouse-Gas_Emissions.pdf >. 

Zpráva dostupná ve shrnujícím českém znění: Ekonomické aspekty změny klimatu, Sternova studie, 

shrnující zpráva, Praha [online]. 2007. [citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www. 

mzp.cz/osv/edice.nsf/E7EF577C57BA9B18C12572BB002DAF3D/$file/Sternova%20zprava.pdf >. 

17
 Vyhodnocení národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice, Ministerstvo 

ţivotního prostředí, str. 6 [online]. 2008. [citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzp.cz/cz/vyhodnoceni_narodniho_programu>. Vyhodnocení se týká koncepčního nástroje 

České republiky Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, který byl schválen 

usnesením vlády č. 187 ze dne 3.3.2004. V době dokončení diplomové práce je připravována nová 

koncepce ochrany klimatu, která by měla obsahovat zejména opatření na sníţení skleníkových plynů. Její 

schválení se předpokládá v průběhu roku 2011 [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-09]. Dostupné 

z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/ochrana_klimatu>. 

18
„Pojem trvale udržitelného rozvoje (sustainable development) předpokládá limity- ne absolutní limity, 

ale omezení vyvolané vlivy současného stavu technologie a společenské organizace na environmentální 

zdroje a schopností biosféry absorbovat účinky lidských aktivit.“ Report of the World Commission on 

Environment and Development: Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development, 

[online]. 1987. [citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.un-documents.net/wced-

ocf.htm>. 

19
 Definici trvale udrţitelného rozvoje obsahuje rovněţ český právní řád, kdy jím rozumí „takový rozvoj, 

který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a 

přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“ (§ 6 zákona o ţivotním 

prostředí). 

20
 Výše uvedené definice jsou podobné definici udrţitelného rozvoje uvedené v právu evropském. Tím se 

rozumí „zlepšení životní úrovně a blahobytu dotyčných obyvatel v mezích možností ekosystémů, a to 

ochranou přírodního bohatství a jeho biologické rozmanitosti ve prospěch současných a budoucích 

http://srrn.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Full_Report
http://srrn.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Full_Report
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/Chapter_7_Projecting_the_Growth_of_Greenhouse-Gas_Emissions.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/d/Chapter_7_Projecting_the_Growth_of_Greenhouse-Gas_Emissions.pdf
http://www.mzp.cz/cz/vyhodnoceni_narodniho_programu
http://www.mzp.cz/cz/ochrana_klimatu
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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Oxid uhličitý je pravděpodobně hlavní příčinou změny klimatu. Ta patří 

dlouhodobě mezi globální problémy, se kterými současná společnost bojuje.
21

 Emise 

těchto plynů mají za následek okyselování půd a poškozování lesů vlivem kyselých 

dešťů. Substituováním tradičních zdrojů za zdroje obnovitelné lze sníţit produkci 

skleníkových plynů, neboť jejich vyuţíváním nevznikají ţádné emise oxidu 

uhličitého
22

, a dále ani jiných škodlivin (oxidů síry, dusíku, uhlovodíky, prachové 

částice
23

). 

 K pozitivním aspektům výroby energie z obnovitelných zdrojů patří dále fakt, 

ţe je bezodpadová. Výrobou se neprodukuje popel, či jiný odpad. To však neplatí bez 

výjimky. Je nutné uváţit, ţe se skončením ţivotnosti zařízení k výrobě jej bude nutné 

zlikvidovat. Problém vyvstává např. v souvislosti se solárními panely.
24  

 

1.2.2 Zabezpečení dodávek energie 

 

Zabezpečením dodávek energie rozumíme dostatečné a spolehlivé uspokojení 

poptávky po energii. Vedle rozsahu vnitrostátních rezerv a přístupu k nim je hlavní 

otázkou také dostupnost zdrojů z dalších producentských zemí. K zabezpečení dodávek 

energie jsou však také důleţité mít k dispozici odpovídající technické podmínky (stav, 

                                                                                                                                               
generací“ (čl. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2493/2000 o opatřeních na podporu plného 

začlenění rozměru ţivotního prostředí do procesu rozvoje rozvojových zemí). 

21
 „České hospodářství zůstává velkým zdrojem znečištění. Jeho měrné emise CO2 jsou dokonce nejvyšší 

v celém regionu OECD. Tato skutečnost zčásti odráží skladbu energetických zdrojů (s převahou tuhých 

paliv) a hospodářskou strukturu ČR (energeticky náročné obory). Odráží však také silný pokles (během 

hodnoceného období) výdajů na omezování znečištění ovzduší a nedostatečné kroky v oblasti 

energetických úspor.“ OECD Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostředí: Česká republika, 

Ministerstvo ţivotního prostředí, 2005, ISBN 978-80-7212-351-3, str. 48 a str. 20. 

22
 Při spalování biomasy oxid uhličitý sice vzniká, ale rostliny odebírají oxid uhličitý z ovzduší za svého 

růstu fotosyntézou, nedá se tedy tvrdit, ţe biomasa navyšuje skleníkový efekt. K tomu více v 

PETRŢÍLEK P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, 1. vydání, LexisNexis 

CZ s.r.o., Praha, 2007, ISBN 978-80-86920-20-7, str. 94n.. 

23 
Prachové části mohou být problematické zejména u kotlů na spalování biomasy. Tomu se snaţí zabránit 

zákon o ochraně ovzduší, který umoţňuje spalovat jen předepsané palivo. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o 

domácí kotelny, nelze zcela zabránit, ţe budou spalována i jiná paliva, zejména odpad. SRDEČNÝ K., 

KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled druhů a 

technologií, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2009, ISBN 978-80-7212-519-7, str. 25. 

24
 Nový připravovaný zákon o podporovaných zdrojích energie uvádí ve svém navrhovaném znění 

problematiku odpadu, resp. elektroodpadu, který vzniká po skončení ţivotnosti solárních panelů, nebo při 

jejich znehodnocených, nebo nefunkčních částech. Více v sněmovní tisk č. 369, vládní návrh zákona o 

podporovaných zdrojích energie [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=369>. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=369
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kapacita, propojení sítí) a aktivně se účastnit v mezinárodní diplomacii.
25

 Vzhledem 

k závislosti na dodávání energie z jiných států, které se v minulosti ukázalo 

problematické, je v zájmu státu uvaţovat diverzifikaci zdrojů.
26  

Velká část 

celosvětových zásob fosilních zdrojů se nachází v politicky nestabilních a z hlediska 

chování těţko vypočitatelných zemích. Prostřednictvím výstavby zařízení k vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie je moţné zmírnit závislost země na dodávkách paliv či 

energie z těchto zemí, neboť zdroje obnovitelné jsou k dispozici přímo v České 

republice. 

Vyuţívání obnovitelných zdrojů se dále sniţuje mnoţství energie, které je 

produkováno z vnitrostátních fosilních zdrojů. Zároveň je tak naplňován poţadavek 

stanovený článkem 7 Ústavy, který stanoví, ţe „stát dbá o šetrné využívání přírodních 

zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. Lze tak oddálit vyčerpání fosilních zdrojů 

(ropy, zemního plynu a uhlí) a zásob uranu, které jsou taktéţ omezené. Jak dlouho 

zásoby vydrţí, je závislé na vývoji energetických potřeb společnosti a moţném sníţení 

energetické náročnosti průmyslu. Na rozdíl od fosilních zdrojů energie jsou obnovitelné 

zdroje nevyčerpatelné, jejich energetický potenciál lze vyuţívat opakovaně a 

v budoucnosti u nich nehrozí spotřebování či nedostatek. 

Nevyčerpatelnost obnovitelných zdrojů neznamená jejich neomezenost. Jejich 

vyuţívání je závislé na mnoha aspektech, především proměnlivosti přírodních 

podmínek, dostatek plochy a půdy pro výstavbu některých zařízení aj. 

Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje menšího výkonu, u jejichţ výroben je 

moţná větší decentralizace. Ta je vhodná nejen v souvislosti s výrobou, ale také se 

spotřebou energie, která je umoţněna přímo v lokalitě výroby. Obnovitelné zdroje 

energie jsou tedy dostupnými zdroji energie pro obce a regiony, které se díky nim 

mohou v nejlepším případě energeticky osamostatnit. 

                                                 
25

 Blíţe v EHRICKE U., HÄCLÄNDER D.: Europäische Energiepolitik auf der Grundlage der neuen 

Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, ZeuS, 11. Jahrgang, Heft 4, 2008, str. 588 [online]. 2008. 

[citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/ 

text.php?id=522>. 

26
 Riziko dodávek energie se projevilo během předsednictví České republiky při tzv. plynové krizi 

v lednu roku 2009. K tomu více v Commission staff working document The January 2009 gas supply 

disruption to the EU: An assessment, SEC(2009) 977 final ze dne 16.7.2009 [online]. 2009. [citováno dne 

2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/energy/strategies/2009/doc/sec_2009_0977.pdf>. 

http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/%0btext.php?id=522
http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/%0btext.php?id=522
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2009/doc/sec_2009_0977.pdf
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1.2.3 Pozitivní dopad v dalších oblastech 

 

Podpora obnovitelných zdrojů by měla jít ruku v ruce s opatřeními na podporu 

inovací, vývoje a výzkumu nových technologií, které zajistí jejich efektivní vyuţívání.
27

 

Vývoj technologií, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí, by mohl být příleţitostí 

českého průmyslu a jeho vstup na zahraniční trhy.
28

  

Obnovitelné zdroje energie mohou být taktéţ výhodným podnikatelským 

záměrem obcí, měst a regionů, který můţe vést k energetickému osamostatnění a 

zároveň můţe přispět ke sníţení nákladů za odběr elektřiny pro obyvatele na jejich 

území. Význam obnovitelných zdrojů spočívá dále i v pozitivním vlivu na regionální 

rozvoj.
29 

V závěru je třeba zmínit, ţe v souvislosti s výrobou a montáţí zařízení výroben 

energie vznikají nové pracovní příleţitosti, které přispívají k poklesu nezaměstnanosti. 

Avšak tato skutečnost má pouze okrajový význam. 

                                                 
27  

V současné době je podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů v této oblasti zaměřena na podporu 

výzkumu, změny vytápění u domácností, nepřímá podpora je poskytována v podnikatelském a veřejném 

sektoru aj. Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií, který byl schválen dne 

20.6.2009, str. 14 [online]. 2009. [citováno dne 2011-10-09]. Dostupné z WWW: <http://www.integranet. 

cz/en/detail.php?id=78&id_web=5>. 

28
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 46 

29
 Blíţe v MILKAU A.: Ansätze zur Förderung der erneuerbaren Energie im Wärmemarkt, 

Nomos, 2009, ISBN 978-3-8329-4969-3, str. 28. 
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1.3 Nevýhody obnovitelných zdrojů energie  

 

Mezi nevýhody obnovitelných zdrojů energie patří především jejich závislost 

na klimatických a geografických podmínkách, které se odlišují na jednotlivých částech 

zemského povrchu. Dále je jejich negativem jejich nestabilita, neboť jsou závislé na 

aktuálních povětrnostních podmínkách, které nelze s jistotou předvídat (vítr
30

, sluneční 

svit, aj.). Stálé dodávky energie jsou z obnovitelných zdrojů dostupné pouze u 

geotermální energie. Ačkoliv hovoříme o zdrojích dostupného potenciálu
31

, jejich 

dalším negativním aspektem je, ţe vyrobenou energii není technicky moţné skladovat. 

To ale neplatí v případě biomasy a geotermální energie, které jsou v tomto směru 

konkurenceschopné s fosilními zdroji.
32 

 

U obnovitelných zdrojů je v porovnání s tradičními zdroji niţší koncentrace 

energie, menší je i maximální moţný výkon zařízení, pomocí kterého je energie 

vyuţívána. Zařízení často zabírají velkou rozlohu a mohou negativně zasáhnout do 

krajinného rázu.
33  

K jeho narušování dochází především nevhodným umístěním 

rozlehlých staveb větrných a slunečních elektráren.
 
U slunečních elektráren je to 

způsobeno především spotřebou ploch volného prostranství, u větrných elektráren 

výškou zařízení. Z hlediska vlivu na ţivotní prostředí by pak ještě mohl být 

problematický aspekt hlučnosti (u vodní či větrné elektrárny), nebo v případě větrných 

elektráren hladina infrazvuku. V těchto případech hrají roli zákonem stanovené limity, 

                                                 
30

 Vhodnost lokality pro výstavbu věrných elektráren se hodnotí zejména z hlediska rychlosti větru. 

ÚSTAV FYZIKY AV ČR, Větrná mapa- průměrná rychlost větru ve výšce 100 m nad povrchem [online] 

2009. [citováno dne 2011-08-10]. Dostupné z WWW: <http://www.ufa.cas.cz/vetrna-energie/>. 

31
 Pojem dostupný potenciál se pouţívá při zhodnocení vyuţitelného potenciálu zdroje energie. Ten je 

limitován ještě dalšími faktory, např. vyuţívání zdroje pro jiné neţ energetické účely. Maximální moţné 

vyuţití za současných podmínek (tzv. technický potenciál) udává hodnotu skutečného moţného, 

technickými prostředky dostupného potenciálu. Ten je dále limitován legislativními, administrativními, 

ekologickými nebo jinými omezeními. JAKUBES J., PIKÁLEK J., PROUZA L.: Příručka Obnovitelné 

zdroje energie, Hospodářská komora České republiky, 2006, ISBN 80-239-8553-1, str. 2. 

32
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 14 n. 

33
 Krajinným rázem se rozumí „…zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti, 

je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 

umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 

krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 

v krajině.“ (§ 12 odst. 1 zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů). 

http://www.ufa.cas.cz/vetrna-energie/
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které musí být dodrţovány.
34

 U větrných elektráren by mohlo být problematické 

nebezpečí rotoru pro ptáky a netopýry, ale tomu předejít v povolovacím řízení.
35

 U 

vodních elektráren můţe dojít k významnému ovlivnění vodního toku, které můţe dále 

negativně ovlivnit ryby a další vodní ţivočichy. Pro stavbu vodní elektrárny tak bude 

zpravidla vyţadováno zpracování tzv. biologického hodnocení.
36,37

  

Nevýhodou výroby tohoto druhu energie jsou vysoké náklady na pořízení a 

provoz zařízení, která jsou technicky velmi sloţitá. Ačkoliv došlo v nedávné době 

k velkému rozvoji trhu se zařízeními, např. u solárních elektráren, prozatím 

nedostatečný rozvoj si ţádá vyšší náklady
38

. Ve výsledku je výroba elektřiny 

nákladnější neţ při vyuţívání zdrojů konvenčních. Na druhou stranu je nutné zmínit, ţe 

v tomto případě nejsou u nákladů zohledněny negativní vlivy výroby elektřiny na 

kvalitu ovzduší, či zdravotní stav obyvatelstva.
39

 Lze očekávat, ţe náklady na zařízení 

budou vzhledem ke zvyšující se poptávce klesat, doteď je však jejich výše hlavním 

důvodem podpory obnovitelných zdrojů energie v rámci celé Evropské unie.
40,41 

                                                 
34

 Hlučnost provozu musí splňovat limity hygienických norem. Nevyšší přípustná hladina hluku je ve 

venkovním prostoru staveb a venkovním prostoru ve dne 50 dB a v noční době 40 dB (v souladu s § 11 

odst. 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů s korekcí uvedenou v příloze č. 3). 

35
 K problematice nevýhod větrných elektráren SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., 

KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního 

prostředí, 2009 str ISBN 978-80-7212-519-7, 10 n.. 

36
§ 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

37
 SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, 

Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2009 str ISBN 978-80-7212-519-7, str. 13. 

38
 Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je také určován rychlostí technologického pokroku, který souvisí 

se vzácností jednotlivých zdrojů energie. Tato vzácnost souvisí s relativními cenami vůči ostatním 

zdrojům. MUSIL P.: Globální energetický problém a hospodářská politika – se zaměřením na 

obnovitelné zdroje, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 2009, ISBN 978-80-7400-112-3, str. 26. 

39
 Elektřina z konvenčních zdrojů je díky svým niţším nákladům na výrobu levnější. K negativním 

vlivům uvádí dále kupř. degradaci půdy a lesů, negativní vliv na zemědělskou produkci a poškozování 

materiálů a staveb. Ve vztahu k obnovitelným zdrojům nebudou konvenční zdroje konkurenceschopné do 

té doby, neţ budou tyto negativní vlivy zahrnuty do ceny elektřiny. Negativní vlivy jsou u konvenčních 

zdrojů mnohonásobně vyšší. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání 

obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 

978-80-7201-670-9, str. 46. 

40
„potřeba státní podpory ve prospěch obnovitelných zdrojů energie je uznávána i v instrukcích 

Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí, které kromě jiných možností zohledňují 

potřebu internalizovat vnější náklady na výrobu elektřiny.“ (článek 12 preambule směrnice 77/2001/ES) 

41
 SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, 

Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2009, ISBN 978-80-7212-519-7, str. 18. 
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1.4 Vynětí půdy z půdního fondu 
 

 

Zařízení vyuţívající obnovitelných zdrojů vyţadují pro svou realizaci velkou 

plochu. I přes svou technologickou náročnost jsou zařízení charakteristická svou nízkou 

účinností. Výstavba zařízení vyuţívajících energie slunce probíhá velmi často na 

nevyuţitých plochách a volných prostranstvích velkého rozsahu. Tyto plochy by přitom 

mohly být vyuţity jiným, efektivnějším způsobem. Mnohdy se jedná o zastavění 

úrodné, kvalitní zemědělské půdy.  

Vzhledem k tomu, ţe zemědělská půda je součástí tzv. zemědělského půdního 

fondu, můţe být pro nezemědělské účely vyuţita teprve tehdy, bude-li z něho vyňata.
42

 

O vynětí je třeba poţádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Orgánem 

ochrany můţe být Ministerstvo ţivotního prostředí, krajský úřad, obecní úřady 

s rozšířenou působnost pověřené obecní úřady a na území hlavního města Prahy 

Magistrát hlavního města Prahy, úřady městských částí, aj.
43

 Pro případy zamýšlené 

stavby zařízení k vyuţívání obnovitelných zdrojů, která jsou charakteristická svou 

omezenou ţivotností, se povoluje tzv. dočasné vynětí.
44

 Za vynětí je ţadatel povinen 

zaplatit odvody, které jsou stanoveny v rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu.
45,46 

Po uplynutí lhůty, na kterou bylo vynětí povoleno, musí být plocha 

rekultivována v souladu se schváleným plánem tak, aby mohla být do zemědělského 

půdního fondu vrácena.
47 

                                                 
42  

Zemědělský půdní fond představují „pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny“ (§ 1 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu). 

43 
§ 14, 15, 17, 17a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 

44 
Souhlas orgánu ochrany zemědělského fondu se uděluje v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 zákona o 

ochraně zemědělského půdního fondu a je nezbytný k vydání rozhodnutí podle stavebních předpisů. 

45 
Postup při výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je stanoven v příloze D 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  

46
 Odvody jsou ve výši 75 % příjmem státního rozpočtu, 15 % příjmem rozpočtu Státního fondu ţivotního 

prostředí České republiky a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímţ obvodu se odnímaná půda nachází 

(§ 11 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu). 

47
 § 4 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
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1.5 Druhy obnovitelných zdrojů energie 

 

V této části jsou představeny konkrétní obnovitelné zdroje energie a současně 

je podán stručný popis zařízení, pomocí kterých se elektřina vyrábí.pro výrobu elektřiny 

(větrné, fotovoltaické elektrárny, zařízení na výrobu elektřiny z biomasy, vodní a 

geotermální elektrárny.
48

 Výčet není úplný, poněvadţ § 2 odst. 1 zákona o podpoře 

vyuţívání obnovitelných zdrojů uvádí dále ještě energii půdy, vzduchu, skládkového a 

kalového plynu. Ty mají v České republice pouze okrajový význam. Předpisy 

evropského práva navíc stanoví energii přílivu a odlivu. 

 

1.5.1 Energie slunečního záření 

 

Výroba energie pomocí slunečního záření probíhá pomocí křemíkových článků 

zabudovaných do panelů. Tyto panely pracují na principu fotovoltaického jevu a v praxi 

se pro ně pouţívá název solární panely. Solární panely mohou být instalovány na 

střechách budov, fasádách, či na nosné konstrukci na volné ploše (ve správném sklonu a 

orientaci). Mnoţství vyuţitelné energie souvisí s klimatickými podmínkami 

jednotlivých částí zemského povrchu, průměrná celková doba slunečního svitu na území 

České republiky je přibliţně 1 400- 1 700 h/rok.
49,50,51 

                                                 
48

 Dle podílu OZE na spotřebě při celkovém podílu na tuzemské spotřebě brutto (8,24%) lze druhy seřadit 

následovně: vodní elektrárny (47,7%), biomasa (25,8%)+ bioplyn (8,7%), fotovoltaické elektrárny 

(10,5%), větrné elektrárny (5,7%), skládkový plyn (1,5%). Více v Roční zpráva o provozu ES ČR 2010 

[online]. 2010. [citováno dne 2011-08-10]. Dostupné z WWW: <http://www.eru.cz/user_data/files/sta 

tistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/index.htm>.  

49
 Během tří dnů vyzařuje slunce přibliţně tolik energie, kolik by bylo moţné získat ze všech 

disponibilních fosilních zdrojů. MUSIL P.: Globální energetický problém a hospodářská politika – se 

zaměřením na obnovitelné zdroje, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 2009, ISBN 978-80-7400-112-3, str. 

59 n.. 

50
 Na území České republiky připadalo v roce 2011 1959,1 MW instalovaného výkonu na fotovoltaická 

zařízení vyuţívajících energii slunečního záření.
 
Roční zpráva o provozu ES ČR 2010, Instalovaný výkon 

v ES ČR k 31.12.2010 [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-10]. Dostupné z WWW: <http://www. 

eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/index.htm>. 

51
K problematice sluneční energie více v SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., KAŠPAROVÁ 

M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2009, 

ISBN 978-80-7212-519-7, str. 15-22. 

http://www.eru.cz/user_data/files/sta%0btistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/index.htm
http://www.eru.cz/user_data/files/sta%0btistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/index.htm
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/index.htm
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2010/rz/index.htm
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1.5.2 Energie biomasy 

 

Biomasou se rozumí „biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků 

z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, 

zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná 

část vytříbeného průmyslového a komunálního odpadu.“
52

 Nejčastěji se pouţívá pevná 

biomasa (dřevo, štěpka, sláma), která se pro účely výroby elektřiny spaluje v kotlích na 

biomasu. Moderní kotle proměňují biomasu na plyn, či ji zkapalňují na biopaliva 

(bionafta). Biopaliva se vyrábějí z cíleně pěstovaných plodin (řepka, cukrovka aj.).
53

 

 

1.5.3 Energie větru 

 

Větrná energie patří k tradičně vyuţívaným zdrojům energie.
54

 Předchůdci 

dnešních větrných elektráren byly větrné mlýny, které byly vyuţívané např. k mletí 

obilí a pohonu strojů. Rozšířeným typem současných větrných elektráren jsou vrtule 

s vodorovnou osou otáčení, které jsou umístěny v určité výšce nad zemí a pracující na 

tzv. vztlakovém principu. Elektrárny vyuţívají vítr způsobený nerovnoměrným 

ohříváním vzduchu Země, který obtéká lopatky vrtule. Věrné elektrárny se dělí podle 

konstrukce, výkonu a instalovaného výkonu. Dle posledního jmenovaného kritéria je lze 

dělit na malé (do 20 KW), střední (20- 50 kW) a velké (nad 50 kW).
55,56

 

                                                 
52

 § 2 odst. 2 písm. a) zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. Definice biomasy vychází z 

vymezení biomasy v právu evropském, zde je však ještě doplněno o zbytky zemědělského původu 

z rybolovu a akvakultury (článek 2 odst. e) Směrnice 2009/28/ES) 

53
 Více k problematice biomasy a biopaliv v SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., 

KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního 

prostředí, 2009, ISBN 978-80-7212-519-7, str. 22-25, 26- 30. 

54
 Výrobny vyuţívající energie větru vznikaly na území Čech, Moravy a Slezka jiţ od středověku, nejvíce 

pak v 18. a 19. století. JAKUBES J., PIKÁLEK J., PROUZE L.: Příručka Obnovitelné zdroje 

energie, Hospodářská komora České republiky, 2006, ISBN 80-239-8553-1, str. 4. 

55
 Toto dělení je relevantní kupř. z pohledu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kdy větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším 

neţ 500 kWe nebo výškou stojanu převyšující 35 m patří do kategorie II, tedy záměrů, které vyţadují tzv. 

zjišťovací řízení. 

56
 K problematice větrné energie více v SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., KAŠPAROVÁ 

M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2009, 

ISBN 978-80-7212-519-7, str. 15- 21. 
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1.5.4 Geotermální energie 

 

Geotermální energie je projevem tepelné energie zemského jádra. Při výrobě 

elektřiny vyuţitím geotermální energie je potřeba teplo o vysoké teplotě. V podmínkách 

České republiky se pouţívají tepelná čerpadla, která čerpají teplo z hlubinných vrtů. 

Současně se provádějí vţdy dva vrty, mezi kterými existuje spojení. Do vrtu jednoho se 

vhání pod tlakem voda tak, aby z druhého mohla být čerpána voda ohřátá. Ta se později 

přemění na páru, která pohání turbíny generátorů elektřiny. Vyuţívání geotermální 

energie je technologicky náročné a tudíţ velmi nákladné.
57,58

  

 

1.5.5 Energie vody 

 

Vodní energie patří mezi nejdéle vyuţívané zdroje. Výroba elektrické energie 

probíhá pomocí turbín, které jsou napojeny na generátor elektrické energie.
 

V 

současnosti existuje několik typů vodních turbín, které jsou jiţ na takovém technickém 

stupni zdokonalení, ţe nelze do budoucna přepokládat jejich modernizace, či zvýšení 

jejich účinnosti.
 59

 Vodní elektrárny lze rozdělit podle různých hledisek. Podle 

instalovaného výkonu se dělí na mikrozdroje (do 100 kW), malé (do 10 MW), střední 

(do 100 MW) a velké vodní elektrárny (nad 100 MW). Dále je lze rozdělit podle jejich 

vodního spádu, provozního reţimu, umístění strojovny či způsobu řízení.
60,61

 

                                                 
57

 Více v MUSIL P.: Globální energetický problém a hospodářská politika – se zaměřením na 

obnovitelné zdroje, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 2009, ISBN 978-80-7400-112-3, str. 68. 

58
 K problematice geotermální energie více v SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., 

KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního 

prostředí, 2009, ISBN 978-80-7212-519-7, str. 13-15. 

59
 Nejčastěji vyuţívanými turbínami jsou Bankiho turbiny, Peltonovy turbíny, dále Francisovy a 

Kaplanovy turbíny. PETRŢÍLEK P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, 

1. vydání, LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, ISBN 978-80-86920-20-7, str. 92 n.. 

60
 Podle hlediska vodního spádu se tak dále vodní elektrárny dělí na vodní elektrárny nízkotlaké (pro 

spády do 25 metrů), středotlaké (25- 100 metrů) a vysokotlaké (nad 100 metrů). MUSIL P.: Globální 

energetický problém a hospodářská politika – se zaměřením na obnovitelné zdroje, 1. vydání, C.H. Beck, 

Praha, 2009, ISBN 978-80-7400-112-3, str. 67 n.. 

61
 Českou republikou protékají pro vodní hospodářství významné tři řeky, které zde pramení a které 

z území odtékají. Potenciál vodní energie je rozptýlen mezi malé vodní toky a řadí tak Českou republiku 

mezi země s niţším energetickým potenciálem. K problematice malých vodních elektráren více v: 

SRDEČNÝ K., KNÁPEK J., KLINKEROVÁ J., KAŠPAROVÁ M.: Obnovitelné zdroje energie, Přehled 

druhů a technologií, Ministerstvo ţivotního prostředí, 2009, ISBN 978-80-7212-519-7, str. 12 n.. 
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2 Právní úprava obnovitelných zdrojů energie 

v Evropské unii 

 

2.1 Úvodní poznámka 

 

Energetická politika zaţívá za poslední roky velmi dynamický rozvoj, postupně 

se dostala aţ mezi oblasti, kterým je přiznáváno obzvlášť významné postavení. To platí 

nejen pro obecnou energetiku, ale i pro její zvláštní část obnovitelné zdroje energie. U 

energetické politiky lze vysledovat velmi propojenost s energetickým právem.  

Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii ovlivňuje 

významnou měrou úroveň vnitrostátní právní úpravy. Je jím stanovena míra 

harmonizace nezbytná k zajištění principů a fungování vnitřního trhu Evropské unie, 

jehoţ je trh s elektřinou součástí.
62  

V oblasti energetického práva jsou tradičním 

právním předpisem směrnice, které zajišťují sledování stanovených cílů nejúčinněji. 

V této oblasti totiţ platí fragmentace energetických trhů, které jsou v jednotlivých 

členských státech velmi rozdílné a na kterých existují specifické podmínky.
63

 Ačkoliv 

se jiţ energetická politika řadí mezi klíčové sektorové politiky Evropské unie, 

v primárním právu je zakotvena teprve s přijetím Lisabonské smlouvy s účinností od 

1.12.2009.  

V této kapitole je znázorněna úzká souvislost energetické politiky a práva, jsou 

tu představeny její cíle, principy a dále poţadavky, které jsou kladeny na členské státy. 

Vedle analýzy stavu před přijetím Lisabonské smlouvy, je analyzován čl. 194 Smlouvy 

o fungování EU. Smyslem této kapitoly je dále analýza obnovitelných zdrojů energie 

v právu sekundárním. Závěrem bude uveden rozsudek Preussen-Elektra z roku 2001, 

který má zásadní pro interpretaci státem poskytované podpory. 

                                                 
62

 SYLLOVÁ J., PÍTROVÁ L., PALDUSOVÁ H. A KOL.: Lisabonská smlouva, 1, vydání, C.H. Beck, 

2010, ISBN 978-80-7400-339-4, str. 702. 

63
 EHRICKE U., HÄCLÄNDER D.: Europäische Energiepolitik auf der Grundlage der neuen 

Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, ZeuS, 11. Jahrgang, Heft 4, 2008, str. 597 [online]. 2008. 

[citováno dne 2011-08-09]. Dostupné z WWW:<http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/ 

text.php?id=522>. 

http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/%0btext.php?id=522
http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/%0btext.php?id=522
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2.2 Základy politiky obnovitelných zdrojů energie 

 

U energetické politiky bylo dosaţeno v posledních letech velkého úspěchu při 

jejím prosazení. Důraz kladený na energetickou bezpečnost, sníţení dopadů energetiky 

na ţivotní prostředí a boj s klimatickými změnami se dále odrazil ve zvýšeném zájmu o 

oblast vývoje a vyuţití nových a obnovitelných zdrojů energie. Energetika a 

obnovitelné zdroje energie nabývají na významu z hlediska plnění závazku v oblasti 

boje proti změně klimatu, který vyplívá z Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 

Organizace spojených národů o změně klimatu přijatého v roce 1997 a podpory 

udrţitelného rozvoje.
64

 Politika obnovitelných zdrojů energie tvoří jen dílčí část 

komplexní energetické politiky. Opatření, která jsou přijímána v jejím rámci, mají 

průřezový charakter, vzájemně se prolínají a dále jsou doplňována opatřeními z dalších 

oblastí (ochrana klimatu a ţivotního prostředí, udrţitelnost dopravy, regionální rozvoj a 

územní soudrţnost).
65 

 

Cíle, záměry a plány Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

nalezneme v tzv. zelených knihách (Green papers), bílých knihách (White papers) a 

sděleních (Communications), jejímţ účelem je otevřená diskuze o energetické politice a 

politice ochrany klimatu.  

Téma obnovitelných zdrojů energie bylo na evropské úrovni otevřeno přijetím 

zelené knihy v roce 1996.
66

 Na tu navázala v roce 1997 bílá kniha.
67

 Byla představena 

                                                 
64

 Česká republika se ratifikací v roce 2001 zavázala k omezení a sníţení emisí skleníkových plynů tak, 

aby v kontrolním období let 2008-2012 byly sníţeny emise o 8%. Kjótský protokol k Rámcové úmluvě 

Organizace spojených národů o změně klimatu [online]. 2001. [citováno dne 2011-08-11]. Dostupné 

z WWW: <http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol-2 

0081120.pdf>. 

65 
SYLLOVÁ J., PÍTROVÁ L., PALDUSOVÁ H. A KOL.: Lisabonská smlouva, 1, vydání, C.H. Beck, 

2010, ISBN 978-80-7400-339-4, str. 702. 

66
 Zelená kniha Energie pro budoucnost: obnovitelné zdroje energie, KOM(1996)576, ze dne 20.11.1996 

[online]. 1996. [citováno dne 2011-08-11]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 

UriServ.do?uri=COM:1996:0576:FIN:EN:PDF>. 

67
 Cíle energetické politiky pro následující období akcentují úlohu obnovitelných zdrojů energie, 

prioritami jsou sniţování emisí oxidu uhličitého, zvýšená bezpečnost dodávek energie, legislativní a 

fiskální podpora obnovitelných zdrojů, posílená spolupráce mezi členskými státy, podpora investic a 

šíření informací o nových zdrojích energie. Více v Bílá kniha Energie pro budoucnost: obnovitelné zdroje 

energie a Akční plán, KOM(1997) 599, ze dne 26.11.1997. [online]. 1997. [citováno dne 2011-08-11]. 

Dostupné z WWW: <http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf>. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol-2%0b0081120.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-cesky_protokol-2%0b0081120.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex%0bUriServ.do?uri=COM:1996:0576:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex%0bUriServ.do?uri=COM:1996:0576:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
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ucelená strategie a byl stanoven cíl zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

celkové spotřebě v roce 2010 na 12%. Pro oblast obnovitelných zdrojů byly tímto 

poprvé stanoveny konkrétná cíle. Zelenou knihou přijatou v roce 2000, která se 

věnovala strategii zabezpečení dodávek energie, bylo potvrzeno, ţe obnovitelné zdroje 

energie jsou jednou z oblastí, ve které bude vyvíjeno úsilí v boji proti globálnímu 

oteplování.
68  

Politické snahy vyústily v září roku 2001, kdy byla přijata směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Zvýšení vyuţívání 

obnovitelných zdrojů bylo předpokládáno dále v zelené knize v roce 2006, ve které byl 

zdůrazněn integrovaný přístup v boji proti změně klimatu.
69

 

Směr energetické politiky udává od roku 2007 obsah tzv. energetického 

balíčku, jehoţ jádro tvoří dokument nazvaný Energetická politika pro Evropu. Vůdčím 

cílem politiky je omezení produkce skleníkových plynů do roku 2020 minimálně o 20% 

ve srovnání s rokem 1990.
70

 K dosaţení cíle je zdůrazněna orientace na oblast 

energetické účinnosti a zvyšování produkce energie s nízkými emisemi oxidu 

uhličitého. Usiluje se o zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v oblastech 

výroby elektřiny, v odvětví dopravy, vytápění i chlazení.
71 

V nejnovějším vývoji má 

význam tzv. klimaticko- energetický balíček přijatý v roce 2008, jímţ byla 

zformulována nová energetická koncepce a strategický cíl v oblasti boje proti změně 

                                                 
68

 Zelená kniha EU: Směrem k evropské strategii zabezpečení dodávek energie, KOM(2000) 769 [online]. 

2000. [citováno dne 2011-08-11]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 

do?uri=CELEX:52000DC0769:EN:HTML>. 

69
 Cíle energetické politiky jsou napříště sledovány v šesti oblastech: dotvoření vnitřního trhu s elektřinou 

a plynem, zabezpečení dodávek, solidarita mezi členskými státy, konkurenceschopnost dodávek, 

diverzifikace zdrojů, energetická účinnost, zvýšení vyuţívání obnovitelných zdrojů, podpora inovací- 

strategický plán pro energetické technologie a společná vnější energetická politika. Zelená kniha 

Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, KOM(2006) 105, ze dne 

8.3.2006 [online]. 2006. [citováno dne 2011-08-11]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/energy/ 

green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_cs.pdf>. 

70
 Sdělení Komise Evropské Radě a Evropskému parlamentu, Energetická politika pro Evropu, 

KOM(2007) 1, ze dne 10.1. 2007 [online]. 2007. [citováno dne 2011-08-11]. Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUrServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:CS:PDF>. 

71
 Na Energetickou politiku pro Evropu navazuje Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, 

Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie, Obnovitelné zdroje energie v 21. století: cesta 

k udržitelnější budoucnosti, KOM(2006) 848, ze dne 10.1.2007, str. 3 a n. [online]. 2007. [citováno dne 

2011-08-11]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006: 

0848:FIN:CS:PDF> a dále Zpráva o dosavadním pokroku v oblasti elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

KOM(2006) 849, ze dne 10.1.2007 [online]. 2007. [citováno dne 2011-08-11]. Dostupné z WWW: 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0849:FIN:CS:PDF>. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0769:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0769:EN:HTML
http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_cs.pdf
http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_cs.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUrServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:%0b0848:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:%0b0848:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0849:FIN:CS:PDF
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klimatu.
72

 Politika Evropské unii si klade za cíl sníţit emise skleníkových plynů, zvýšit 

podíl obnovitelných zdrojů elektřiny na celkové energetické spotřebě a posílit 

energetickou účinnosti o 20% do roku 2020. K problematice podpory vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie byl v rámci balíčku předloţen návrh směrnice, který byl 

později schválen a vyhlášen jako směrnice 2009/28/ES.
73

 Důleţitým milníkem ve 

vývoji se stalo přijetí Lisabonské smlouvy, kterou byla energetika zakotvena 

do primárního práva Evropské unie.
74

 Samostatný smluvní základ energetiky doposud 

chyběl a scházelo tak jednoznačné stanovení kompetence Evropské unie. S účinností od 

1.12.2009 je v nové hlavě XXI Smlouvy o fungování EU poprvé konstituována a 

formálně upravena energetická politika
75

. 

 

2.3 Úprava obnovitelných zdrojů energie v primárním právu 

 

2.3.1 Před přijetím Lisabonské smlouvy 

 

Do přijetí Lisabonské smlouvy byla činnost Evropské unii v oblasti energetiky 

předpokládána čl. 3 odst. 1 písm. u) Smlouvy o zaloţení ES. Opatření v této oblasti 

patřila mezi činnosti Společenství, která směřovala k naplňování cílů Evropské unie. 

Formálně energetická politika definována nebyla. Absence jednoznačné kompetence 

byla důvodem úvah, zda ustanovení z příbuzných oblastí tvořila dostatečný právní 

základ pro přijímání opatření v energetice. Příbuznými oblastmi byly odvětvové 

politiky, které s energetikou úzce souvisí, či mají doplňkový charakter- ustanovení pro 

                                                 
72

 Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému Hospodářskému a sociálnímu výboru a 

výboru regionů, 20 a 20 do roku 2020, Změna klimatu je pro Evropu příležitostí, KOM(2008) 30, ze dne 

23.1.2008 [online]. 2008. [citováno dne 2011-08-12]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/Lex 

UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:CS:PDF>. 

73
 Soubor představených legislativních předpisů obsahuje dále obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, geologické ukládání oxidu uhličitého, aj. [online]. 2008. [citováno dne 2011-08-12]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/klimaticko_energeticky_balicek>. 

74
 Energetická politika byla jiţ zmíněna i v Paříţské smlouvě z roku 1951, kterou bylo zaloţeno Evropské 

společenství uhlí a oceli. Nemalý význam mělo pro energetiku zaloţení Evropského společenství pro 

atomovou energii (EURATOM) roce 1957. Více v Energetická politika EU, [online] 2010. [citováno dne 

2011-08-12]. Dostupné z WWW: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/politiky_ 

evropske_unie/energeticka_politika_eu.html>. 

75
 SYLLOVÁ J., PÍTROVÁ L., PALDUSOVÁ H. a kol.: Lisabonská smlouva, 1, vydání, C.H. Beck, 

2010, ISBN 978-80-7400-339-4, str. 701. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0030:FIN:CS:PDF
http://www.mzp.cz/cz/klimaticko_energeticky_balicek
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/politiky_%0bevropske_unie/energeticka_politika_eu.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/politiky_%0bevropske_unie/energeticka_politika_eu.html
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oblast ţivotního prostředí
76

, ustanovení o transevropských sítích
77

, pravidla pro 

hospodářskou soutěţ, daně a sbliţování právních předpisů
78

.
79

 Lze tvrdit, ţe moţnost 

vydávání opatření vztahujících se k energetice byla předpokládána, a sice bylo moţné 

jako právní základ vyuţít především čl. 175 odst. 2 Smlouvy o zaloţení ES. Ten 

stanovil, ţe opatření v oblasti ţivotního prostředí, která významně ovlivňují „volbu 

státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování energií“
80

, 

jsou přijímána jednomyslně Radou. Členské státy měly moţnost pro ně nepřijatelné 

návrhy tzv. vetovat.
81

 Přijetím Lisabonské smlouvy byl způsob hlasování v oblasti 

energetiky změněn, u některých otázek se upustilo od zásady jednomyslnosti a napříště 

se při rozhodování vyţaduje dosaţení kvalifikovaná většiny. 

 

2.3.2 Úloha čl. 194 Smlouvy o fungování EU 

 

Článek 194 Smlouvy o fungování EU
82

 poprvé formálně zmiňuje energetiku 

jako samostatnou politickou oblast. Ta napříště nepředstavuje pouze podkategorii 

politiky v oblasti ţivotního prostředí, či v oblasti vnitřního trhu a jeho fungování. Nově 

je pro energetiku jednoznačně stanovena kompetence a je dán jednoznačný právní 

základ pro vydávání předpisů v rámci sekundárního práva. To vedlo k posílení 

legitimity opatření, k jejich transparentnosti a celkově posílení právní jistoty. Současně 

byla taktéţ podpořena akceschopnost Evropské unie.
83

 

                                                 
76

 čl. 174- 176 Smlouvy o zaloţení ES 

77
 čl. 154- 156 Smlouvy o zaloţení ES, resp. podpora Evropského Společenství ke zřizování a rozvoji 

energetických struktur v souladu s čl. 154 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES 

78 
Čl. 95 Smlouvy o zaloţení ES a dále čl. 308 Smlouvy o zaloţení ES, na základě kterého bylo moţné 

přijímat opatření k dosaţení některého z cílů Evropského Společenství, i kdyţ mu k tomu není poskytnuta 

nezbytná pravomoc. Čl. 352 Smlouvy o fungování EU tento princip rozšiřuje na všechny politiky 

s výjimkou zahraniční a bezpečnostní. O uplatnění ustanovení se rozhoduje jednomyslně se souhlasem 

Evropského parlamentu, na návrh Komise a po obdrţení souhlasu Evropského paramentu. 

79 
SYLLOVÁ J., PÍTROVÁ L., PALDUSOVÁ H. a kol.: Lisabonská smlouva, 1, vydání, C.H. Beck, 

2010, ISBN 978-80-7400-339-4, str. 702. 

80
 čl. 175 odst. 2 písm. c) Smlouvy o zaloţení ES 

81
 FRENZ W., MÜGGENBORG H.: Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kommentar, Erich Schmidt Verlag 

GmbH & Co., Berlin, 2010, ISBN 978-3-503-11624-9, str. 119. 

82
 hlava XXI Smlouvy o fungování EU 

83
 NOWAK C.: Europarecht nach Lissabon, Nomos, 2011, ISBN 978-3-8329-5316-4 , str. 254. 
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Energetika spadá energetika do tzv. sdílených pravomocí Evropské unie a 

členských států
84

. Právní akty mohou být přijímány jak Evropskou unií, tak členskými 

státy za předpokladu, ţe pravomoc nebyla vykonána Evropskou unií.
85

 Omezení 

pravomoci Evropské unie představují zásada subsidiarity
86

 a dále suverenita členských 

států v rozhodování o otázkách volby skladby energetických zdrojů a volby skladby 

zásobování energií. V této otázce je zaručena nezávislost a nedotknutelnost rozhodování 

členských států, neboť pravomoc nebyla přenesena na orgány Evropské unie. Přenesení 

se nakonec nedotýká práva členských států přijímat nezbytná opatření k zajištění svého 

zásobování energií v době vnitřních nepokojů, války apod.
87,88  

Směr energetické politiky je určen čtyřmi cíly
89

, které se prolínají a doplňují, 

přičemţ je korigován vedoucími principy, k jejichţ respektování se Evropská unie 

zavázala. Politika je prováděna v duchu solidarity mezi členskými státy, jeţ by dovolila 

čelit případným krizím s dodávkami energie. Zásada fungování trhu s elektřinou v rámci 

vnitřního trhu je zdůrazněním významu trhu s elektřinou. I ten je formálně vnitřním 

trhem bez vnitřních hranic, v němţ je zajištěn volný pohyb zboţí, osob, sluţeb a 

kapitálu.
90,91 

Vedle toho je respektována potřeba ochrany a zlepšení ţivotního prostředí. 

z čehoţ je patrná výrazná souvislost s politikou ochrany ţivotního prostředí.
92

 

                                                 
84

 čl. 4 odst. 2 písm. i) Smlouvy o fungování EU 

85
 čl. 2 Smlouvy o fungování EU 

86
 K zásadě subsidiarity v odvětví energetiky v EHRICKE U., HÄCLÄNDER D.: Europäische 

Energiepolitik auf der Grundlage der neuen Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, ZEuS, 11. 

Jahrgang, Heft 4, 2008, str. 597-600 [online]. 2008. [citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: 

<http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/text.php?id=522>. 

87
 Závěr byl potvrzen na vládni konferenci v Prohlášení připojených k závěrečnému aktu mezivládní 

konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, ze dne 30.3.2010 [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-

13]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0335: 

0360:CS:PDF>. 

88
 Shodně v BREIER in: LENZ O., BORCHARD K. (Hrsg.), EU-Verträge Kommentar, Bundesanzeiger-

Verl. [u.a.], 5. Auflage, 2010, ISBN 978-3-89817-7-3, str. 2168. 

89
 čl. 194 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 

90
 ve smyslu čl. 26 a n. Smlouvy o fungování EU 

91
 EHRICKE U., HÄCLÄNDER D.: Europäische Energiepolitik auf der Grundlage der neuen 

Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, ZEuS, 11. Jahrgang, Heft 4, 2008, str. 584 [online]. 2008. 

[citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/ 

text.php?id=522>. 

92
 Principy jsou uznávány rovnocenně, neexistuje mezi nimi ani pořadí, ani konkurence. CALLIES CH., 

RUFFERT M.: EUV/AEUV, C.H. Beck, 4. Auflage, 2011, ISBN 978-3-406-61449-1, čl. 194 [online], 

beck-online. 

http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/text.php?id=522
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0335:0360:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0335:0360:CS:PDF
http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/text.php?id=522
http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/text.php?id=522
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Mezi definované cíle energetické politiky patří zajištění fungování trhu 

s elektřinou, které probíhá liberalizací trhu a rozdělováním velkých vertikálně 

integrovaných společností na trhu s elektřinou.
93

 Zmínění nutnosti bezpečnosti dodávek 

energie zdůrazňuje úsilí o diverzifikaci zdrojů, tj. i podporu obnovitelných zdrojů 

energie a dále snahu v oblasti spolehlivosti přepravních sítí. Zdůraznění významu 

strategie v boji proti změnám klimatu je smyslem podpory energetické účinnosti, úspor 

energie a rozvoje nových a obnovitelných zdrojů energie. Zbývajícím cílem je podpora 

propojení energetické infrastruktury, které usnadňuje přeshraniční obchod a je zárukou 

bezpečných dodávek energie. Poţadavky jsou kladeny jsou na rozšiřování, modernizaci 

a komptabilitu přepravních soustav členských států.
94,95,96 

 

Druhý odstavec čl. 194 Smlouvy o fungování EU uvádí postup pro přijímání 

opatření, která jsou nezbytná k dosaţení stanovených cílů v oblasti energetiky. V rámci 

sekundárního práva mohou být přijímána nařízení, směrnice, rozhodnutí a stanoviska.
97

 

Opatření jsou v zásadě vydávána řádným legislativním postupem Evropského 

parlamentu a Rady na návrh Komise, přičemţ je podmíněno obligatorní konzultací 

s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů. Po přijetí Lisabonské 

smlouvy je patrné posílení role Evropského parlamentu. Výjimku opatření, která 

„ovlivňují volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu 

jeho zásobování energií“
98

. V tomto případě se při procesu přijímání opatření vyţaduje 

jednomyslný souhlas Rady.  

                                                 
93

 Pro dosaţení vnitřního trhu s elektřinou je nezbytné zajistit fungování obchodu s elektřinou uvnitř 

Evropské unie, garantovat rovné moţnosti připojení k síti a dále rovný přístup poskytovatelů sluţeb ke 

všem spotřebitelům. K zajištění fungování trhu s elektřinou více v GEDEN O., FISCHER G.: Die 

Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union- Bestandsaufnahme und Prespektiven, Nomos, 2008, 

ISBN 978-3-8329-3553-5, str. 70- 79. 

94
 K cílům energetické politiky (čl. 194 odst. 1 písm. a)-d) Smlouvy o fungování EU) více v SYLLOVÁ 

J., PÍTROVÁ L., PALDUSOVÁ H. a kol.: Lisabonská smlouva, 1, vydání, C.H. Beck, 2010, ISBN 978-

80-7400-339-4, str. 703 n.  

95
 Více v EHRICKE U., HÄCLÄNDER D.: Europäische Energiepolitik auf der Grundlage der neuen 

Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, ZeuS, 11. Jahrgang, Heft 4, 2008, str. 586-592 [online]. 2008. 

[citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek 

2/text.php?id=522>. 

96
 Úsilí k prosazení jednotlivých cílů by mělo být vyváţené, dosaţení cíle na úkor a náklady jiného by 

mělo probíhat pouze ojediněle. BREIER in LENZ O., BORCHARD K. (Hrsg.), EU-Verträge 

Kommentar, Bundesanzeiger- Verl. [u.a.], 5. Auflage, 2010, ISBN 978-3-89817-7-3, str. 2163 a n., čl. 

194, 5 a n.. 

97
 čl. 288 Smlouvy o fungování EU 

98
 čl 194 odst. 2 část 2 Smlouvy o fungování EU 

http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek%0b2/text.php?id=522
http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek%0b2/text.php?id=522
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Omezení pravomoci Unie představuje volba mezi různými energetickými 

druhy (druh a způsob zásobování) a stanovení si podmínek pro vyuţívání přírodních 

zdrojů. V těchto strategických otázkách je rozhodovací pravomoc ponechána v rukou 

členských států. Vydávání opatření, která mají vliv na volbu mezi různými 

energetickými zdroji a dále základní skladbu zásobování by mohl v praxi ztíţit čl. 192 

odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování EU. Dle tohoto ustanovení je přijímání 

zmíněných opatření svěřeno Radě. Poţadavek jednomyslnosti Rady se uplatní pouze 

v případě, ţe přijímané opatření, která volbu a skladbu energetického mixu ovlivňují 

významně.
99

 Zvláštní legislativní postup bude dále pouţit při přijímání opatření, která 

mají fiskální charakter (např. financování energetických projektů).
100

  

Cíl podpory nových a obnovitelných zdrojů energie souvisí úzce s cílem 

uváţlivého a racionálního vyuţívání přírodních zdrojů, který je součástí ochrany 

ţivotního prostředí a jehoţ význam je zdůrazněn v čl. 191 odst. 2 Smlouvy o fungování 

EU. Vzhledem k úzkému vztahu těchto politik vyslovují někteří autoři názor, ţe 

v případě oblasti ekonomické, ekologicky motivované podpory zůstala právním 

základem pro vydávání legislativy ustanovení o ţivotním prostředí.
101

 Zatímco pro 

rozvoj nových a obnovitelných zdrojů se aplikuje čl. 194 Smlouvy o fungování EU, 

pokud jde o podporu obnovitelných zdrojů energie, pouţijí se ustanovení pro politiku 

ochrany ţivotního prostředí.
102,103  

                                                 
99

 Tento závěr nebyl vyvrácen důkladným rozborem čl. 192 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování EU v 

EHRICKE U., HÄCLÄNDER D.: Europäische Energiepolitik auf der Grundlage der neuen 

Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, ZEuS, 11. Jahrgang, Heft 4, 2008, str. 599 [online]. 2008. 

[citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek2/ 

text.php?id=522>. 

100
 čl. 194 odst. 3 Smlouvy o fungování EU 

101
 CALLIES CH.: Die neue Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon, Mohr Siebeck, 2010, 

ISBN 978-3-16-149700-1, str. 490. 

102
 Cílem je „zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí“ a „podpora opatření na 

mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, 

zejména boj proti změně klimatu“ (čl. 191 odst. 1 odráţka 1 a 3 Smlouvy o fungování EU). 
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K tomu FRENZ W., MÜGGENBORG H.: Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kommentar, Erich Schmidt 

Verlag GmbH & Co., Berlin, 2010, ISBN 978-3-503-11624-9, str. 122. 
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2.4 Úprava obnovitelných zdrojů energie v sekundárním právu  

 

Sekundární právo obnovitelných zdrojů energie je tvořeno především třemi 

směrnicemi. Směrnice jsou pro členské státy závazné co do výsledku. Nástroje, které si 

stát k jejich naplnění zvolí, jsou ponechány na dispozicích státu. Soulad vnitrostátního 

právního řádu je zajištěn včasnou a řádnou implementací. Pokud by stát nesplnil 

náleţitou implementaci ve stanovené době, mohla by směrnice nabýt přímý účinek. 

 

2.4.1 Směrnice 2001/77/ES 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou 2001/77/ES byla přijata 

dne 27.9.2001. Účinnosti nabyla o měsíc později, dne 27.10.2001. Implementace 

členskými státy byla předpokládána do 27.10.2003. S účinkem od 1.1.2012 bude 

směrnice 2001/77/ES zrušena a nahrazena Směrnicí č. 2009/28/ES. Účelem směrnice je 

podpora zvýšení příspěvku obnovitelných zdrojů energie na výrobě a spotřebě elektřiny 

na vnitřním trhu s elektřinou. Obnovitelné zdroje energie jsou definovány jako 

„obnovitelné nefosilní zdroje energie“.
104

  

V duchu účelu směrnice byl stanoven cíl zvýšení podílu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny v Evropské unii z tehdy 

aktuálních 13,9% na 22,1% do roku 2010 (tzv. globální směrný cíl)
105

. K dosaţení cíle 

byly pro jednotlivé členské státy stanoveny tzv. směrné cíle.
106

 Pro Českou republiku 

byl státní směrný cíl ve výši 8% stanoven Smlouvou o přistoupení k Evropské unii.
107 

                                                 
104

 Dle evropského práva jsou obnovitelné zdroje energie větru, sluneční energie, geotermální energie, 

energie vln, přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyn. (čl. 2 

směrnice 2001/77/ES). 

105
 Čl. 1, 3 odst. 2 a příloha směrnice 2001/77/ES, přičemţ k tomu hrubou spotřebou elektřiny se rozumí 

„výroba elektřiny ve státě, včetně vlastní výroby, s připočtením dovozů a odečtením vývozů“ (čl. 4 odst. 2 

písm. d) směrnice 2001/77/ES). 

106
 viz příloha č. 2 diplomové práce 

107
 Smlouva o přistoupení k Evropské unii doplnila směrnici 2001/77/ES, indikativní cíl Evropské unie se 

po přistoupení deseti nových států následně změnil z původních 22% na 21%., Příloha II, část 12 

Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie č. L 236 dne 23. 9. 

2003 [online]. 2003. [citováno dne 2011-08-12]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/ 

dat/12003T/pdf/cs029_l236.pdf>. 

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/%0bdat/12003T/pdf/cs029_l236.pdf
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Konkrétní podobu opatření a volbu nástrojů směrnice neobsahuje, k dosaţení cílů 

existuje rozmanité mnoţství způsobů.
108

 Při výběru opatření musí být dodrţen 

poţadavek jednoduchosti a účinnosti (zejména pokud jde náklady). Členské státy byly 

povinny předloţit Komisi zprávy, ze kterých bylo patrné, jaká vnitrostátní opatření byla 

přijata a jakým způsobem se zajišťuje jejich prosazení.
109

 

 

2.4.2 Směrnice 2003/30/ES 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoře uţívání 

biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě byla přijata dne 

8.5.2003, v platnost vešla dne 17.5.2003. S účinkem ode dne 1.1.2012 bude zrušena a 

nahrazena směrnicí 2009/28/ES. Účelem směrnice je substituovat naftu nebo benzin 

vyuţíváním biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot, které jsou směrnicí 

podporovány. Směrnice definuje biopalivo jako kapalnou nebo plynnou pohonnou 

hmotu vyuţívanou v dopravě, která se vyrábí z biomasy (bioethanol, bionafta, bioplyn, 

či biomethanol).
110

 Směrnice stanovila cíl dosáhnout podílu biopaliva na celkového 

objemu paliv (benzinu a nafty) ve výši 5,75% do roku 2010, který je prodáván pro 

dopravní účely na trzích členských států. Za účelem dosaţení této hodnoty jsou 

stanoveny vnitrostátní orientační cíle.
111

 

 

2.4.3 Směrnice 2009/28/ES 

 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře vyuţívání 

energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně a následném zrušení 

směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES byla přijata dne 23.4.2009, přičemţ v platnost vešla 

dne 5.6.2009. K jejímu provedení do národních právních úprav jsou členské státy 

zavázány do 5.12.2010. 

                                                 
108

 K různým systémům podpory patří např. zelená osvědčení, investiční pomoc, osvobození od daně 

nebo sníţení daně, vrácení daně, programy přímé cenové podpory (preambule odst. 14 Směrnice 

2001/77/ES).  

109
 čl. 3 odst. 2- 4 směrnice 2001/77/ES 

110
 čl. 2 odst. 1 písm. a)- c), odst. 2 a)- d) směrnice 2003/30/ES 

111
 čl. 3 odst. 1 písm. b) ii) směrnice 2003/30/ES 
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Směrnice 2009/28/ES vychází z tzv. klimaticko-energetického balíčku, který 

stanovuje cíle energetické politiky do roku 2020 a navazuje obsahově na směrnice 

2001/77/ES a 2003/30/ES. Oproti dosavadnímu právnímu stavu stanovuje směrnice 

národní cíle jako závazné hodnoty. Ty jsou odvozeny z celkového cíle 20% podílu 

energie z obnovitelných zdrojů, přičemţ cíl se vztahuje na podíl na hrubé domácí 

spotřebě energie v Evropské unii.
112

 Ve srovnání se směrnicí 2001/77/ES obsahuje 

směrnice nově základní principy pro podporu vytápění a chlazení z obnovitelných 

zdrojů energie. Podíl v jednotlivých odvětvích (elektřina, vytápění a chlazení) si pro 

dosaţení cíle stanoví kaţdý členský stát sám. V odvětví dopravy je stanoven cíl 10%, 

který musí být naplněn všemi členskými státy.  

Zatímco ve směrnici 2001/77/ES byly moţné reţimy podpory vypočteny pouze 

příkladem v preambuli, nová směrnice definuje reţimy podpory ve svém znění. 

Směrnice si neklade za cíl harmonizaci národních forem podpory, tudíţ v ní nenajdeme 

jednotný systém podpory. Volba národního systému je umoţněna z velkého mnoţství 

systémů.
113

 K dosaţení stanovených cílů je nově umoţněna spolupráce s jinými 

členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Směrnice pamatuje na 

odstranění legislativních správních překáţek při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. 

Právní předpisy, které budou uplatňovány při vydávání povolení pro zařízení na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů, musí být pouze přiměřená a nezbytná, správní postupy 

rychlé a pravidla týkající se schvalování, vydávání osvědčení a povolení objektivní, 

transparentní, nediskriminační a bez zbytečných nákladů.
114

 Členské státy by 

k rychlejšímu dosaţení cílů měly podporovat energetickou účinnost a úpory energie. 

                                                 
112

 čl. 3 odst. 1, příloha I části A směrnice 2009/28/ES. Při stanovení jednotlivých cílů bylo zohledněno, 

ţe členské státy mají rozdílný potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Podíl elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2020 se tak pohybuje mezi 10% 

(Malta) aţ 49% (Švédsko). 

113
 Reţimem podpory se rozumí jakýkoli nástroj, reţim či mechanismus zaměřený na podporu vyuţívání 

obnovitelných zdrojů (sníţením nákladů na výrobu energie, zvýšením prodejní ceny, aj.). To zahrnuje i 

investiční pomoc či podporu v daňové oblasti (článek 2 písm. k) Směrnice 2009/28/ES). 

114
 článek 13 směrnice 2009/28/ES 
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2.5 Rozsudek Preussen-Elektra 2001 

 

V řízení ve věci PreussenElektra AG proti Schhleswag AG se v rámci 

posouzení předběţné otázky věnoval Evropský soudní dvůr dvěma okruhům otázek- 

souladem poskytnutí státní podpory s čl. 87 Smlouvy o zaloţení ES 

(dnes čl. 107 Smlouvy o fungování EU) a souladem s ustanoveními o volném pohybu 

zboţí s čl. 28 Smlouvy o zaloţení ES (dnes čl. 34 Smlouvy o fungování EU).
115

 

Zákon o zásobování elektřinou z obnovitelných energií z roku 1990, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovil povinnost provozovatelů distribuční soustavy vykupovat 

od výrobců elektřinu z obnovitelných zdrojů energie v té oblasti, kterou zásobuje 

elektřinou. Výkup probíhal za pevně stanovenou cenu, která byla stanovena jako cena 

minimální a jejíţ hodnota byla vyšší neţ reálná ekonomická hodnota elektřiny. Systém 

podpory byl změněn v roce 1998 a následně doplněn o povinnost platit náklady, které 

byly spojeny s výkupní povinností, tj. které přesahovaly určitý rámec ve vztahu 

k celkovému objemu dodané elektřiny. Náklady se rozdělovali mezi výrobce elektřiny a 

provozovatele distribuční soustavy.  

Ve spolkové zemi Šlesvicko Holštýnsko měla společnost Preussen Elektra, 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, povinnost sdílet náklady se společností 

Schleswag AG, provozovatelem distribuční soustavy. Preussen Elektra podala ţalobu u 

zemského soudu v Kielu na vrácení části zaplacené částky, kterou byly uhrazeny 

vícenáklady vzniklé z výkupu vyrobené elektřiny. Poţadavek odůvodnila tvrzením, ţe 

se vícenáklady neopírají o řádný právní důvod a ţe platba byla v rozporu 

s aplikovatelnými ustanoveními Smlouvy o zaloţení ES. Dále namítala absenci povinné 

notifikace novely zákona, na základě které byly vícenáklady uhrazeny, Komisi 

Evropské unie. Zemský soud v Klielu přerušil řízení a poloţil předběţnou otázku 

Evropskému soudnímu dvora, zda je úprava týkající se vícenákladů v souladu 

s komunitárním právem a zda není povinný výkup elektřiny za minimální ceny 

v rozporu s ustanoveními upravujícími volný pohyb zboţí. 

                                                 
115

 Rozsudek Soudního dvora PreussenElektra AG proti Schleswag AG, věc 379/98 ze dne 13.3.2001 

[online] 2001. [citováno dne 2011-08-12]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex 

UriServ.do?uri=CELEX:61998J0379:CS:HTML>. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0379:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0379:CS:HTML
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Evropský soudní dvůr vyslovil názor, ţe stanovení výkupní ceny, za niţ je 

elektřina z obnovitelných zdrojů vykupována, není státní podporou ve smyslu 

čl. 87 odst. 1 Smlouvy o zaloţení ES (dnes čl. 107 Smlouvy o fungování EU). Výkupní 

ceny tak nejsou zakázané, a to o ani za předpokladu, ţe jsou vyšší neţ skutečná 

hospodářská hodnota hrazené elektřiny a ţe jsou vícenáklady s tím spojené rozděleny 

mezi výrobce elektřiny a provozovatele distribuční soustavy.
116

 V odůvodnění výroku 

dále soud uvedl, ţe povinnost výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů za 

stanovené minimální ceny nemůţe být státní podporou z toho důvodu, ţe se u podpory 

uloţené formou povinnosti na soukromé podniky nejedná o přímý ani nepřímým přesun 

státních prostředků ve prospěch výrobců elektřiny. Minimálním výkupním cenám 

nedává charakter zakázané státní podpory ani skutečnost, ţe jsou stanoveny zákonem a 

ţe je jimi nepopiratelně přiznána určitým podnikům výhoda oproti jiným podnikům. 

Evropský soudní dvůr tak došel k závěru, ţe jsou minimální výkupní ceny v souladu 

s právem Evropské unie (Evropského společenství).
117 

Evropský soudní dvůr se v řízení Preussen Elektra dále zabýval otázkou, zda 

nedošlo k porušení ustanovení o volném pohybu zboţí. V tomto ohledu dospěl k závěru, 

ţe „za současného stavu práva Společenství týkajícího se trhu s elektřinou“
118

 je právní 

úprava slučitelná s ustanoveními o volném pohybu zboţí.
119

 Slučitelná je i tehdy, kdy 

vykazuje prvky přímé pozitivní diskriminace, jestliţe jej lze odůvodnit zájmem na 

ochraně ţivotního prostředí.
120

 V konkrétním případě jsou poskytnuté výhody jako 

výjimky z pravidel o volném pohybu zboţí ospravedlněny cílem a zvláštností právní 

úpravy obnovitelných zdrojů energie.
121,122

 

                                                 
116

 rozsudek Evropského soudního dvora PreussenElektra AG proti Schleswag AG, věc 379/98 ze dne 

13.3.2001, odst. 66 

117
 Dále ke slučitelnosti podpory obnovitelných zdrojů energie s evropským právem: FRENZ W., 

MÜGGENBORG H.: Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kommentar, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 

Berlin, 2010, ISBN 978-3-503-11624-9, str. 138. 

118
 rozsudek Evropského soudního dvora PreussenElektra AG proti Schleswag AG, věc 379/98 ze dne 

13.3.2001, odst. 81 

119
 čl. 30 Smlouvy o zaloţení ES (dnes čl. 28 Smlouvy o fungování EU) 

120
 KÁBELA, O.: Pozitivní diskriminace ve jménu ochrany životního prostředí v judikatuře ESD, 

v COFOLA 2010: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2010 [citováno dne 

2011-08-12]. Dostupné z WWW: <http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/slabi/Kabela_Ondr 

ej__1592_.pdf>. 

121
 Ačkoliv tato výjimka není výslovně v čl. 28 Smlouvě o fungování EU uvedena, soud zdůraznil, ţe 

obnovitelné zdroje pomáhají ochranou ţivotního prostředí s bojem proti změně klimatu a taktéţ přispívají 

k ochraně zdraví, ţivota osob a zvířat, jakoţ i k ochraně rostlin. 

http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/slabi/Kabela_Ondrej__1592_.pdf
http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2010/files/slabi/Kabela_Ondrej__1592_.pdf
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3 Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v České 

republice 

 

3.1 Právní předpisy v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

 

Právní úprava obnovitelných zdrojů v České republice není soustředěna pouze 

do jednoho zákona. Úlohu obecného právního předpisu má zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Relevantní jsou zejména ustanovení o 

podmínkách udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích a ustanovení 

upravující subjekty na trhu s elektřinou. Na energetický zákon navazují vyhlášky 

Energetického regulačního úřadu: vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu 

s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení 

některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, dále 

vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 

v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 51/2006 Sb., o 

podmínkách připojení k elektrizační soustavě.  

Základním a nejdůleţitějším právním předpisem je zákon č. 180/2005 Sb. o 

podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, jak 

vyplývá ze změn provedených zákonem č. 137/2010 Sb., zákonem č. 402/2010 Sb., 

zákonem č. 281/2009 Sb. A zákonem č. 330/2010 Sb. s účinností od 1.3.2010. Zákonu 

bude věnována zvláštní pozornost. Na zákon o vyuţívání obnovitelných zdrojů navazuje 

řada prováděcích právních předpisů- vyhlášky Energetického regulačního úřadu, 

Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Na základě vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 140/2009 Sb., o 

způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění 

pozdějších předpisů, reguluje Energetický regulační úřad ceny za přenos elektřiny a jiné 

systémové sluţby. Pro oblast obnovitelných zdrojů energie se uplatní především 

                                                                                                                                               
122  

Dále historický a teleologický výklad k případu uvádí WITTHOHN A.: Förderregelungen für 

erneuerbare Energien im Lichte des europäischen Wirtschaftsrechts, Berliner Wissenschafts-Verlag, 

2005, ISBN 978-38-3051-111-3, str. 151-161. 
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ustanovení § 2 odst. 7 a odst. 8 této vyhlášky. Ustanovení § 2 odst. 7 stanovuje způsob 

regulace ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Ustanovení § 2 odst. 8 upravuje dobu, po kterou jsou 

uplatňovány výkupní ceny a zelené bonusy. Ustanovení § 2 odst. 8 obsahuje informaci o 

moţném meziročním zvýšení výkupních cen s ohledem na index cen průmyslových 

výrobců minimálně o 2% a maximálně o 4%.  

Na zákon dále navazuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 475/2005 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů, ve znění pozdějších přepisů, která stanovuje termíny a podrobnosti výběru 

způsobu podpory vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru 

nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické 

a ekonomické parametry, jejichţ splnění je předpokladem pro zajištění patnáctileté doby 

návratnosti investic, bude-li zvolena podpora výkupními cenami. Technické a 

ekonomické parametry, včetně předpokládané doby ţivotnosti, jsou jako indikativní 

hodnoty upraveny v příloze č. 3 této vyhlášky. 

Zákon je dále proveden vyhláškou Energetického regulačního úřadu 

č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování mnoţství elektřiny při společném 

spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, vyhláškou Ministerstva ţivotního 

prostředí č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a parametrů biomasy při 

podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů a nakonec vyhláškou 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o 

vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Dílčí otázky týkající se obnovitelných zdrojů energie upravuje zákon č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušných 

vyhlášek. Vazbu na obnovitelné zdroje energie nalezneme především v ustanoveních o 

státní a územních energetických koncepcích, kombinované výrobě elektřiny a tepla, 

Státním programu na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie a 

energetické náročnosti budov. 



- 32 - 

Zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů je k energetickému a zákonu 

o hospodaření energií úpravou speciální, platí pro ně vztah subsidiarity. Pokud zákon o 

podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů nestanoví jinak, budou pouţity obecné právní 

předpisy, tj. ustanovení zákona energetického a zákona o hospodaření energií.
123

 

Souvislost s právní úpravou obnovitelných zdrojů nalezneme v řadě dalších 

právních předpisů. Mezi nimi můţeme jmenovat především zákon č. 17/1992 Sb., 

o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

také zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.
124

 

 

3.2 Historický vývoj právní úpravy obnovitelných zdrojů energie  

 

Při pohledu na historický vývoj právní úpravy obnovitelných zdrojů energie lze 

sledovat postupnou změnu nazírání na tuto problematiku. Před rokem 2004 patřila 

podpora obnovitelných zdrojů k tématům, kterým byla věnována jen malá pozornost. 

Změna nastala v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, při kterém 

se Česká republika zavázala ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové 

vnitrostátní výrobě elektřiny. Kladené cíle si v roce 2005 vyţádaly novou právní 

úpravu, která ve vnitrostátní legislativě doposud scházela. Téma je od té doby 

předmětem celospolečenské diskuze, a to zejména pokud jde o zákonem regulovanou 

podporu. S účinností od roku 2010 byla právní úprava několikrát novelizována, přičemţ 

příčinou změn byla především ekonomická neudrţitelnost stavu, který nastal po 

nebývalém rozvoji výroben elektřiny pomocí energie slunce. 

                                                 
123

 Vládní návrh zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk č. 529, zákon vyhlášen 

dne 5.5.2005 ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2005 Sb. [online]. 2005. [citováno dne 2011-08-13]. 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=529&CT1=0> . 

124
 Přehled právních předpisů uveden v BOUŠOVÁ I. a kol.: Energetická legislativa v kostce 3, DONE 

s.r.o., Praha, 2010, ISBN 9788090311442, str. 812. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=529&CT1=0
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3.2.1 Právní úprava obnovitelných zdrojů energie do roku 2005 

 

Do roku 2001 byla podpora obnovitelných zdrojů součástí zákona č. 222/1994 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví a o 

Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Pokud to bylo technicky 

moţné, byl drţitel autorizace pro rozvod elektřiny (dodavatel) povinen vykupovat 

elektřinu pocházející z obnovitelných a druhotných zdrojů energie za regulované ceny 

stanovené cenovým předpisem.
125

 Na základě zákona o cenách vydávalo Ministerstvo 

financí tzv. cenové výměry. Předpokládalo se, ţe při tvorbě cen budou do ceny 

promítnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboţí, 

přiměřený zisk a daň podle daňových předpisů. V literatuře se uvádí, ţe v praxi nebyly 

cenové výměry respektovány. Důsledkem faktického stavu bylo uzavření dobrovolné 

dohody mezi výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny a energeticky 

rozvodnými společnostmi, která stanovila minimální výkupní cenu elektřiny dodávané 

do distribuční sítě. Tato dohoda byla uzavřena pod záštitou Ministerstva průmyslu a 

obchodu a Ministerstva ţivotního prostředí. Přestoţe šlo o dobrovolný akt, většina 

společností dohodu dodrţovala.
126

 

V roce 2001 vešel v platnost nový energetický zákon č. 458/2000 Sb., o 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon rozuměl pod pojmem obnovitelných zdrojů sluneční, větrnou, 

geotermální energii, biomasu a bioplyn, z vodní energie jen výrobny elektřiny do 

výkonu 10 MW.
127

 Zákonodárce později doplnil do výčtu ještě energii půdy, vzduchu, 

skládkového a kalového plynu.  

                                                 
125

 Povinný výkup obnovitelných zdrojů energie za minimální ceny byl stanoven v § 18 odst. 1 písm. b) 

resp. § 18 odst. 3 energetického zákona, ve znění zákona č. 222/1994 Sb., který odkazoval na cenový 

předpis, jímţ byl tehdy platný zákona o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 

126
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 15. 

127
 § 31energetického zákona ve znění zákona č. 458/2000 Sb. 
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Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů měli za podmínek stanovených 

zákonem právo k přednostnímu připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě 

nebo distribučním soustavám za účelem přenosu nebo distribuce.
128,129

 Mezi povinnosti 

provozovatele distribuční soustavy patřila povinnost vykupovat elektřinu za výkupní 

ceny.
 130

 Ty kaţdoročně stanovoval Energetický regulační úřad formou cenového 

rozhodnutí. V krátké platnosti cenových rozhodnutí byl spatřován hlavní nedostatek 

právní úpravy, neboť jimi nebyla zaručena návratnost vloţených investic, které byly u 

vynaloţeny na výstavbu a provoz výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Z právního hlediska bylo dále problémem, ţe chybělo zákonné zmocnění Energetického 

regulačního úřadu pro stanovení vyšší ceny za výkup elektřiny neţ byla cena trţní. 

Uvedené nedostatky byly před rokem 2005 zásadní překáţkou pro rozvoj obnovitelných 

zdrojů energie.  

Podpora obnovitelných zdrojů energie spočívala dále v osvobození od daně u 

příjmů z provozu výroben vyuţívajících obnovitelných zdrojů energie, a to v roce 

uvedení do provozu a následujících 5 let.
131

 Daňová zvýhodnění se dále týkala i daně 

z nemovitosti
132

, či daně z přidané hodnoty.
133,134

 

                                                 
128

 Ačkoliv zákon výslovně diskriminaci při připojení a přenosu přenosovou soustavou zakazuje, u 

obnovitelných zdrojů je učiněna výjimka vzhledem k tomu, jaký charakter má jimi vyrobená elektřina. 

Současně je vyloučena moţnost odmítnout právo přenosu a distribuce z důvodu odchylky výkonu u 

tohoto druhu elektřiny. Neboť ta je součástí jejich přirozené povahy. Více v sněmovní tisk č. 535, zákon 

vyhlášen dne 29.12.2000 ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2000 Sb. [online]. 2000. [citováno dne 2011-

08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=535&ct1=0>. 

129
 K energetickému zákonu byla vydána vyhláška č. 214/2001 Sb., kterou se stanovilo vymezení zdrojů 

energie, které jsou hodnoceny jako obnovitelné.  

130
 Povinnost výkupu elektřiny byla stanovena provozovatelům distribuční soustavy v souladu s 

§ 25 odst. 12 energetického zákona ve znění zákona 458/2000 Sb. 

131
§ 4 odst. 1 písm. e) a § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

132 
§ 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

133
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 18. 

134
 K prvkům, které byly z dosavadního systému podpory zachovány v nové právní úpravě v důvodové 

zprávě k vládnímu návrhu energetického zákona, sněmovní tisk č. 535, zákon vyhlášen dne 29.12.2000 ve 

Sbírce zákonů pod číslem 458/2000 Sb. [online]. 2000. [citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=535&ct1=0>. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=535&ct1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=535&ct1=0
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3.2.2 Právní úprava obnovitelných zdrojů energie po roce 2005  

 

Legislativní práce na zákonu o podpoře vyuţívání elektřiny z obnovitelných 

zdrojů byly zahájeny v roce 2003 v souvislosti s povinností implementace 

směrnice 2001/77/ES. Smyslem návrhu bylo přijmout zákon, jehoţ účelem bude 

vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů ve výši 8% hrubé spotřeby elektřiny do roku 2010, k němuţ se 

Česká republika zavázala Smlouvou o přistoupení k Evropské unii.
135

 Vládní návrh 

zákona byl zpracováván pracovní skupinou sloţenou ze zástupců Ministerstva průmyslu 

a obchodu, Ministerstva ţivotního prostředí, Ministerstva zemědělství a Energetického 

regulačního úřadu. V počátku legislativních prací se předpokládalo, ţe předmětem 

zákona bude i podpora tepelné energie, tyto návrhy se však neprosadily.
136

 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby z elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o 

změně některých zákonů, byl schválen Poslaneckou sněmovnou v březnu 2005, 

v platnost vstoupil v srpnu roku 2005. 

V následném období do roku 2011 byl zákon o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů z roku 2005 zachován v platnosti, avšak některá ustanovení byla 

změněna a některé nové části k němu byly připojeny. Všechny novely, které byly 

v poměrně krátké době od roku 2010 přijaty, sledovaly stejný cíl. Reagovalo se jimi na 

aktuální vývoj na energetickém trhu, kdy se ukázalo nezbytné pozměnit a doplnit dosud 

zavedený systém podpory. 

                                                 
135

 Smlouva o přistoupení k Evropské unii doplnila konkrétní cíle pro Českou republiku do směrnice 

č. 2001/77/ES (srovnej přílohu č. 1 této diplomové práce). 

136
 Návrhy se však v průběhu legislativního procesu neprosadily, a to ani ve formě návrhů na podporu 

kombinované výroby elektřiny a tepelné energie a podporu výroby elektřiny a tepelné energie 

z druhotných zdrojů. Vzhledem potenciálu, který se v České republice nachází v oblasti tepla, počítalo se, 

ţe zákon bude úpravu podpory tepla upravovat. Návrhy se však neprosadily, a to především kvůli 

sloţitosti podpory. Výroba a vyuţívání tepla je záleţitostí lokálního charakteru s vazbou na domácnosti, 

které mají rozličný individuální charakter a rozdílné ekonomické parametry. Přestoţe se podpora 

v návrhu zákona neprosadila, tepelná energie nezůstala bez podpory, východiskem se staly investiční 

podpory ve formě cílených investičních programů. (např. Operační program ţivotního prostředí, Zelená 

úsporám). Důvodová zpráva k zákonu o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk č. 529, 

zákon vyhlášen dne 5.5.2005 ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2005 Sb. [online]. 2005. [citováno dne 

2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=529&CT1=0>. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=529&CT1=0
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3.2.3 Reakce na rozvoj solárních elektráren novelami po roce 2010 

 

V roce 2009 bylo nutné řešit situaci, která nastala výrazným sníţením cen 

nových solárních panelů (fotovoltaických panelů). Došlo tím k poklesu celkových 

investičních nákladů na výstavbu výroben elektřiny, kde panely tvoří největší poloţku. 

Vysoká podpora, její garantovaná délka a právo přednostního připojení vzbudily zájem 

mnoha investorů a během poměrně krátké doby došlo k velkému nárůstu instalovaného 

výkonu. Poklesem investičních nákladů se zkrátila doba návratnosti vloţených investic, 

tudíţ situace vyţadovala upravení výkupních cen, které byly zaloţeny i na tomto 

kritériu.
137 

K rychlé a flexibilní reakci však chyběla Energetickému regulačnímu úřadu 

dostatečná pravomoc.  

V průběhu let 2010-2011 byl následně postupně přijat soubor opatření, jejichţ 

cílem bylo zmírnit negativní důsledky zatíţení státního rozpočtu a dopadu podpory 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na cenu elektřiny pro konečné zákazníky. 

Některým negativním důsledkům se však následným novelám jiţ zabránit nepodařilo.
138 

Legislativní práce neustaly ani v roce 2011. Ke dni dokončení diplomové práce je 

připravován zcela nový zákon, který by měl zákon z roku 2005 nahradit.
139

 

Novela č. 137/2010 Sb., jejíţ návrh byl projednáván od konce roku 2009, 

pozměnila s účinností od 1.1.2011 pravidla stanovování výkupních cen na další 

                                                 
137

 K analýze důsledků podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny z roku 2010, kterou 

provedla vláda České republiky prostřednictvím Koordinačního výboru více ve VONDRÁČKOVÁ, P.: 

Rizika nekoncepční právní úpravy v oblasti solární energie [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-13]. 

Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nekoncepcni-pravni-upravy-v-oblasti-solar 

ni-energie-70874.html>. 

138 
Dalším negativním důsledkem, který velké mnoţství nových připojení výroben měl, byl nepříznivý 

dopad na stabilitu a funkčnost elektrizační soustavy a její technické problémy. Dopadem tohoto stavu se 

stala i faktická nemoţnost připojování některých zdrojů do distribuční soustavy vzhledem 

k pravděpodobnému narušení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy, neboť 

provozovatel přenosové soustavy poţádal dne 3.2.2010 o pozastavení vydávání kladných stanovisek 

k ţádostem o připojení některých zdrojů (fotovoltaických a větrných) [online]. 2010. [citováno dne 2011-

08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.ceps.cz/detail.asp?cepsmenu=6&IDP=215&PDM2=0&PDM 

3=0&PDM4=0>. 

139
 Více v důvodové zprávě k návrhu zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk 

č. 369, vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie je k 1.11.2011 ve 3. čtení legislativního 

procesu [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/historie 

.sqw?o=6&t=369>. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie je ke dni dokončení 

diplomové práce dne 1.11.2011 ve 3. čtení legislativního procesu, jeho projednávání je navrţeno dne 

25.10.2011. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nekoncepcni-pravni-upravy-v-oblasti-solar%0bni-energie-70874.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nekoncepcni-pravni-upravy-v-oblasti-solar%0bni-energie-70874.html
http://www.ceps.cz/detail.asp?cepsmenu=6&IDP=215&PDM2=0&PDM3=0&PDM4=0
http://www.ceps.cz/detail.asp?cepsmenu=6&IDP=215&PDM2=0&PDM3=0&PDM4=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=369
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=369
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kalendářní rok. Dosavadní mechanismus byl upraven tak, aby Energetický regulační 

úřad disponoval moţností reagovat na aktuální vývoj na energetickém trhu. Při 

stanovování cen můţe napříště sníţit výkupní ceny stanovené na další kalendářní rok i o 

více neţ 5% proti předchozímu roku u těch zdrojů, u kterých bylo dosaţeno návratnosti 

investic kratší neţ jedenáct let.
140

  

Novela č. 330/2010 Sb. ze dne 3.11.2010 omezila s účinností od 1.3.2011 

podporu u fotovoltaických elektráren pouze na výrobny umístěné na střešní konstrukci 

nebo zdi a s instalovaným výkonem pouze do 30 kWp. Právo na podporu výroby 

elektřiny u zdrojů, které byly jiţ připojené do přenosové nebo distribuční soustavy, 

zůstalo zachováno podle dosavadních právních předpisů.
141

  

Vedle toho byla zákonem č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů a další související zákony, zrušena pro výrobce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie moţnost osvobození od daně z příjmu z provozu 

zařízení v roce uvedení do provozu a v následujících pěti letech. Vzhledem k naléhavé 

potřebě stabilizace veřejných rozpočtů a hrozbě závaţných hospodářských škod, pokud 

by nebyla přijata opatření ke sníţení deficitu státního rozpočtu, byla novela přijata ve 

stavu tzv. legislativní nouze. Reflektovala se především situace, ze které vyplynulo pro 

konečné zákazníky riziko velkého zdraţení elektřiny.
142

  

Novela č. 402/2010 Sb. přijatá dne 14.12. 2010 pozměňuje systém financování 

zákonem upravené podpory tak, ţe nově stanoví vláda nařízením limit prostředků 

státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů, které jsou s podporou 

spojeny.
143

 S účinností od 1.1.2011 byly dále zavedeny tzv. odvody z elektřiny ze 

slunečního záření, která byla vyrobena v období od 1.1.2011 do 31.12.2013. Odvody se 

                                                 
140

Změna se týkala § 6 odst. 4 zákona o podpoře výroby obnovitelných zdrojů energie. Více v důvodové 

zprávě k návrhu zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk č. 968, zákon vyhlášen 

dne 20.5.2010 ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2010 Sb. [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-13]. 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0>. 

141
 Více k vládnímu návrhu novely zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, sněmovní tisk 

č. 97, zákon vyhlášen dne 30.11.2010 ve Sbírce zákonů pod číslem 330/2010 Sb. [online]. 2010. 

[citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=97& 

CT1=0>. 

142
 Důvodová zpráva k návrhu zákona o daních z příjmů, sněmovní tisk č. 158, zákon vyhlášen dne 

8.12.2010 pod číslem 346/2010 [online] 2010. [citováno dne 2011-08-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=158>. 

143
 Více v důvodové zprávě k návrhu zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, Sněmovní tisk 

č. 145, zákon vyhlášen dne 28.12.2010 ve Sbírce zákonů pod číslem 402/2010 Sb. [online]. 2010. [2011-

08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=145&CT1=0>. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=968&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=97&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=97&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=158
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=145&CT1=0
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týkají pouze zařízení, která byla uvedena do provozu v období od 1.1.2009 

do 31.12.2010. Mezi opatření, kterými bylo reagováno na rozvoj solárních elektráren, 

patřilo i zavedení darovací daně ve výši 32% na bezúplatné nabytí povolenek na emise 

skleníkových plynů, které byly získány v letech 2011 a 2012. Nakonec byla zvýšena 

částka odvodů placená za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
144

 

 

3.3 Předmět a cíl právní úpravy 

 

Předmětem zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů je stanovení 

způsobu a rozsahu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a z důlního plynu 

z uzavřených dolů
145

. Zákon upravuje pro odvětví obnovitelných zdrojů energie práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob a výkon státní správy.
146 

Podporou se rozumí 

mechanismus, který je uplatňován k podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů 

energie.  

V rámci podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie jsou v zájmu 

ochrany klimatu a ochrany ţivotního prostředí
147

 sledovány čtyři cíle: podpora vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie, zajištění trvalého zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 

na spotřebě primárních energetických zdrojů, příspěvek k šetrnému vyuţívání 

přírodních zdrojů a k trvale udrţitelnému rozvoji společnosti a cíl vytvoření podmínky 

pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 

spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8% a další zvyšování tohoto podílu.
148 

                                                 
144

 K časovému vývoji Obnovitelné zdroje- vývoj legislativy v roce 2010 [online]. 2011. [citováno dne 

2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.czrea.org/cs/energetika-a-legislativa-v-cr/2010-vyvoj-

legislativa-OZE>. 

145
 Důlní plyn z uzavřených dolů není obnovitelným zdrojem energie, jedná se o nebezpečný plyn, který 

je tvořen převáţně metanem (nebezpečným skleníkovým plynem). Je ţádoucí tento důlní plyn z dolů 

odebírat a stimulovat jeho energetické vyuţití za účelem přeměny na méně nebezpečný plyn. Důlním 

plynem rozumí přírodní plyn, který je technicky vyuţitelný s výjimkou plynu zemního (§ 3 odst. 1 písm. 

n) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

K tomu více KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů 

energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 

62 n.. 

146
 Tímto je poloţena struktura první části zákona, která je rozdělena celkem do čtyř hlav (§1 odst. 1 

zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). 

147
 § 1 odst. 2 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

148
 Cílem je „přispět ke zvýšení diverzifikace zdrojů energie a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti dodávek 

energie, přispět ke zvýšení podnikatelské jistoty investic, podpořit vytvoření institucionálních podmínek 

pro zavádění technologií a k jejich proniknutí na trh jak v tuzemsku, tak v zahraničí, využíváním biomasy 

http://www.czrea.org/cs/energetika-a-legislativa-v-cr/2010-vyvoj-legislativa-OZE
http://www.czrea.org/cs/energetika-a-legislativa-v-cr/2010-vyvoj-legislativa-OZE
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3.4 Subjekty na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů 

 

3.4.1 Obecná poznámka 

 

V této kapitole jsou popsány a definovány činnosti jednotlivých subjektů, které 

jsou relevantní pro výklad a chápání právní úpravy obnovitelných zdrojů energie. Ze 

subjektů na trhu s elektřinou jsou definovány pojmy výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů elektřiny, provozovatel přenosové soustavy a distribuční soustavy a operátor 

trhu.
149

  

Podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů energie je podnikáním na 

energetickém trhu, které se řídí obecnými pravidly stanovenými energetickým zákonem. 

Podnikatelé jsou povinni poţádat Energetický regulační úřad o udělení licence.
150,151

 

Podnikatelem v energetických odvětvích můţe být pouze fyzická nebo právnická osoba, 

která splňuje energetickým zákonem stanovené podmínky. Ţadatel musí být fyzickou či 

právnickou osobou, musí dosáhnout nejméně 18 let, musí mít úplnou způsobilost 

k právním úkonům, být bezúhonný a mít odbornou způsobilost. Ţadatel musí prokázat, 

ţe má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti a pokud 

není vlastníkem energetického zařízení, musí zároveň doloţit souhlas vlastníka.
152

 

Licence jsou udělovány nejvýše na dobu 25 let, přičemţ pro přenos elektřiny a činnost 

operátora trhu jsou vydávány jako licence výlučné.
153

 

                                                                                                                                               
přispět k péči o krajinu, podporou využívání obnovitelných zdrojů energie přispět k vyšší zaměstnanosti 

v regionech.“ Důvodová zpráva k návrhu zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, sněmovní 

tisk č. 529, zákon vyhlášen dne 5.5.2005 ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2005 Sb. [online]. 2005. 

[citováno dne 2011-08-13] Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4CT=529& 

CT1=0>. 

149
 Subjekty jsou účastníky trhu s elektřinou ve smyslu § 22 energetického zákona. Pro účely této 

diplomové práce je ve výčtu opomenut pojem obchodník s elektřinou. 

150
 §3 odst. 1 a 3 ve spojení s § 7 energetického zákona 

151
 Energetický regulační úřad rozhoduje o udělení licence v souladu s § 17 odst. 6 energetického zákona. 

152
 Podmínky k udělení licence stanovuje § 5 energetického zákona. 

153
 v souladu s § 4 odst. 2 energetického zákona 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4CT=529&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4CT=529&CT1=0
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3.4.2 Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů 

 

Výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je osoba provozující 

výrobnu elektřiny pro přeměnu obnovitelného zdroje na elektřinu.
154

 Práva a povinnosti 

výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vyplývají ze zákona o podpoře 

vyuţívání obnovitelných zdrojů a v širokém kontextu z energetického zákona. Mezi 

právy lze rozlišovat ta práva, která se týkají specifického postavení výrobce takové 

elektřiny, na kterou se vztahuje podpora.
155

  

Výrobce má právo na přednostní připojení zařízení k přenosové nebo k 

distribuční soustavě za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny, pokud o to poţádá a 

splní podmínky připojení a dopravy elektřiny.
156 , 157

 Výrobce si můţe vybrat mezi 

dvěma různými systémy podpory. Buď můţe svoji elektřinu nabídnout k výkupu, nebo 

můţe poţádat o zelený bonus.
158 

Výjimkou je případ, kdy výrobce vyrábí elektřinu 

v jednom zařízení ze zdroje obnovitelného a neobnovitelného.
159

 V tomto případě je 

moţné obdrţet podporu pouze formou zelených bonusů. Pokud si výrobce formu 

podpory nezvolí, má se za to, ţe zvolil zelený bonus. Pokud výrobce zvolil za podporu 

systém výkupních cen, má právo, aby provozovatel regionální distribuční soustavy, či 

                                                 
154

 ve smyslu § 2 odst. 2 bod. 20 energetického zákona 

155
 zejména § 4 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

156
 Existují dvě moţnosti výkladu práva na přednostní připojení, přičemţ autor se přiklání k tomu, ţe 

odpovídající povinnost na přednostní připojení znamená vlastní jednorázový proces napojení zařízení na 

výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů na distribuční nebo přenosovou soustavu, kdyby v daném místě 

a okamţiku o připojení poţádal i výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů. Při druhém výkladu by byl 

umoţněn přednostní přístup k sítím výrobce obnovitelných zdrojů při přetlaku poţadavků na vyuţití 

(rezervaci) kapacity daného úseku vedení. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: 

Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 

2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 67. 

157
 více v § 4 odst. 2 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

158
Pokud bude jeden výrobce provozovatelem více výroben, vztahoval by se systém podpory vţdy na 

kaţdou výrobnu zvlášť. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání 

obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 

978-80-7201-670-9, str. 71. 

159
 § 4 odst. 6 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. Výrobce elektřiny z obnovitelných 

zdrojů můţe vyrábět elektřinu společným spalováním obnovitelného a neobnovitelného zdroje, v tomto 

případe se povaţuje za elektřinu z obnovitelných zdrojů pouze ta část elektřiny, která byla vyrobena 

prokazatelně ze zdrojů obnovitelných (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů). Zvláštním případem je společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie (ve smyslu 

§ 4 odst. 12 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). 
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provozovatel přenosové soustavy vykoupil veškerou vyrobenou elektřinu. Před tím však 

bude uzavřena smlouva o dodávce elektřiny.
 160

 Výrobce energie je oprávněn poţadovat 

vydání potvrzení o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, které má povinnost 

vydávat operátor trhu.
161

 

Mezi povinnosti výrobce patří zajištění připojení svého zařízení k přenosové 

nebo distribuční soustavě a dále umoţnění instalace a zpřístupnění měřícího zařízení. 

Zvláštním případem povinností jsou informační povinnosti vůči ostatním subjektům 

trhu s elektřinou.
162

 

Výrobce elektřiny odpovídá za správní delikty, jejichţ skutkové podstaty jsou 

uvedené v zákoně o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. Odpovědnost nese předá-

li nepravdivé informace o měřených, či vypočtených údajích provozovateli regionální 

distribuční nebo přenosové soustavy o mnoţství jím vyrobené elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie (mnoţství vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů či nepravdivé údaje 

o vyuţívané biomase). Mezi správní delikty patří, kdyţ nepředá zákonem vyţadované 

údaje k poskytnutí podpory, výkupu a evidence a výpočtu výše ceny za elektřinu 

z obnovitelných zdrojů a zelených bonusů. Za správní delikty můţe být uloţena pokuta 

aţ do 5 mil. Kč, v určitých případech můţe Státní energetická inspekce rozhodnout o 

pozastavení nároku na úhradu výkupní ceny nebo zeleného bonus aţ na 2 roky.
163

 

 

3.4.3 Provozovatel přenosové soustavy 

 

Provozovatel přenosové soustavy obstarává bezpečný, spolehlivý a efektivní 

provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy, poskytuje přenos elektřiny a jiné činnosti 

s tím související.
164

 Přenosovou soustavu tvoří vzájemně propojený soubor vedení a 

zařízení, která slouţí k zajištění přenosu elektřiny na území České republiky (o napětí 

                                                 
160

 § 50 odst. 1 energetického zákona, přičemţ existují různé typy smlouvy o dodávce (§ 7 odst. 1 

vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu 

s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona). 

161
 § 4 odst. 13 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

162
 § 23 energetického zákona 

163
 § 9 odst. 2- 6 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

164
 § 24 energetického zákona 
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220 kV, 400 kV a více)
165

, je provozována a spravována na základě výlučné licence. 

Provozovatel přenosové soustavy zpracovává a zveřejňuje Pravidla provozování 

přenosové soustav, která stanovují základní podmínky uţívání přenosové soustavy. Jsou 

schvalovány Energetickým regulačním úřadem.
166

 

Mezi práva provozovatele přenosové soustavy patří zřizování a provozování 

vlastní telekomunikační sítě k zabezpečování provozu přenosové soustavy, k výkonu 

činnosti mu zákon přiznává řadu oprávnění.
167

 V oblasti obnovitelných zdrojů energie 

má právo na uplatnění povinně vykoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů na trhu 

s elektřinou a má právo poţádat o dotaci na úhradu vícenákladů spojených 

s podporou.
168

 

Povinností provozovatele přenosové soustavy je připojit k přenosové soustavě 

zařízení kaţdého, kdo o to poţádá a splňuje podmínky stanovené energetickým 

zákonem. U výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů platí, ţe jej musí připojit 

přednostně. Je povinen zajistit přenos elektřiny přenosovou soustavou a další systémové 

a podpůrné sluţby. Provozovatel přenosové soustavy má povinnost vykoupit elektřinu 

z obnovitelných zdrojů a dále hradit výkupní ceny, či zelené bonusy. Provozovatel 

přenosové soustavy nese odpovědnost za odchylku spojenou se zajištěním ztrát.
169

  

Nevykoupí-li provozovatel přenosové soustavy od výrobce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů elektřinu zákonem stanoveným postupem, či neuhradí-li zelený 

bonus, můţe mu být uloţena pokuta aţ do výše pěti milionů Kč.
170

 Jiné správní delikty 

jsou v podrobném znění uvedeny v energetickém zákoně.
 171

 

 

3.4.4 Provozovatel distribuční soustavy 

 

Provozovatel distribuční soustavy je v souladu s udělenou licencí oprávněn k 

provozování distribuční soustav, zajišťuje její spolehlivý provoz, obnovu a rozvoj na 

                                                 
165

 § 2 odst. 2 písm. a) odst. 12 energetického zákona 

166
 § 23 odst. 10 písm. f. 

167
 Práva a povinnosti provozovatele přenosové soustavy uvádí § 24 energetického zákona. 

168 
§ 6a zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

169
 § 4 odst. zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

170
 § 9 odst. 1 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

171 
§ 90 odst. 3 energetického zákona 
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licencí vymezeném území. Distribuční soustavu představuje soubor vzájemně 

propojeného vedení a zařízení o napětí 110 kV a niţší, které slouţí k rozvedení 

elektřiny. Součástí distribuční soustavy jsou systémy jiné techniky (měřící, ochranné, 

řídící, zabezpečovací). Zřízení a provoz distribuční soustavy se provádí ve veřejném 

zájmu.
172

 Základní podmínky pro vyuţívání distribuční soustavy stanoví Pravidla 

distribuční soustavy, která jsou schvalována Energetickým regulačním úřadem.
173

 

Provozovatel distribuční soustavy má právo zřizovat a provozovat vlastní 

telekomunikační síť k provozu distribuční soustavy a poskytovat s tím související 

sluţby. Práva provozovatele distribuční soustavy jsou stanovena energetickým 

zákonem.
174

 Ve vztahu k obnovitelným zdrojům jsou jeho práva podobná provozovateli 

přenosové soustavy. Předně má povinnost připojit k distribuční soustavě kaţdého, kdo o 

to poţádá a splňuje podmínky připojení za účelem distribuce elektřiny. Výjimkou jsou 

případy, kdy distribuční soustava prokazatelně nedisponuje dostatkem kapacity pro 

distribuci elektřiny a či by byl ohroţen její spolehlivý provoz.
175

 Zařízení vyuţívajících 

obnovitelné zdroje má povinnost připojit k distribuční soustavě přednostně.  

Zvláštní postavení mezi provozovateli distribuční soustavy mají provozovatelé 

regionální distribuční soustavy, jejichţ distribuční soustava je přímo připojená na 

přenosovou soustavu.
176,177

 Pouze provozovatelé regionálních distribučních soustav jsou 

povinni vykupovat veškerou nabídnutou elektřinu z obnovitelných zdrojů za stanovené 

výkupní ceny, uzavřít smlouvu o dodávce a hradit výrobci zelený bonus.
 178

 Taktéţ 

provozovatel distribuční soustavy přebírá odpovědnost za odchylku.
179

 

                                                 
172

 § 2 odst. 2 písm. a) 1. energetického zákona 

173 
§ 17 odst. 7 písm. g energetického zákona 

174
 § 25 energetického zákona 

175 
§ 25 odst. 10 energetického zákona 

176 
§ 2 odst. 2 písm. e) zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. 

177
 Regionální distribuční soustavou není ani vnitropodniková distribuční soustava, ani rozvodná síť mezi 

elektrárnou vyrábějící pro vlastní spotřebu a spotřebiči vyuţívajícími tuto elektřinu. KLOZ M., MOTLÍK 

J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy 

s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 56n.. 

178
 Zelený bonus hradí provozovatel regionální distribuční soustavy taktéţ výrobci, který vyrábí elektřinu 

pro vlastní spotřebu (§ 4 odst. 16 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). 

179 
§ 4 odst. 4 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů  
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Vedle správních deliktů, které uvádí energetický zákon
180

, ponese provozovatel 

regionální distribuční soustavy odpovědnost, kdyţ nevykoupí elektřinu z obnovitelných 

zdrojů energie, či neuhradí zelený bonus v souladu se zákonem stanovenými pravidly. 

Podle zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů mu můţe být za správní delikt 

uloţena pokuta aţ do výše do pěti milionů Kč.
181

 

 

3.4.5 Operátor trhu 

 

Operátor trhu je akciová společnost zaloţená státem, které byla udělena pro 

Českou republiku výlučná licence na dobu 25 let.  

K činnostem operátora trhu patří organizace krátkodobého trhu s elektřinou, 

dále vyhodnocování odchylek, či zpracování a zveřejňování zpráv o trhu s elektřinou.
182

 

Ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie je operátor trhu pověřen vydáním, evidencí 

a uznáváním záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny. Potvrzení 

původu se vydává na skutečně vyrobené mnoţství elektřiny naměřené v předávacím 

místě výrobny za uplynulé období, na které je poţadována záruka původu (podle 

měsíčního výkazu o výrobě elektřiny, v jednotkách MWh). Účelem této záruky je 

moţnost ověření, z jakého druhu zařízení energie pochází a tím usnadnění obchodování 

s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Záruka původu umoţňuje odběrateli 

energie volbu dodavatele elektřiny a moţnost zvolit si elektřinu vyráběnou způsobem 

šetrným k ţivotnímu prostředí. Nárok na vydání mají všichni výrobci vyrábějící 

elektřinu z obnovitelných zdrojů do 30 dnů ode dne podání ţádosti.
183

 

                                                 
180

 § 91 odst. 4 energetického zákona 

181
 § 9 odst. 1 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

182
 § 20a energetického zákona  

183
 § 4 odst. 13 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 
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4 Nástroje v odvětví obnovitelných zdrojů energie 

 

4.1 Obecná poznámka 

 

Ochrana ţivotního prostředí je velmi sloţitou a dlouhodobou záleţitostí, je 

nezbytné zabývat se obtíţnými otázkami, které mnohdy spadají do různých oborů. 

Nejinak je tomu v oblasti energetiky, která prostupuje obory politickými, technickými, 

ekonomickými, aj. Aby byly různé strategické přístupy efektivní, vyţadují dlouhodobě 

systematický přístup. K tomuto účelu slouţí tzv. nástroje ochrany ţivotního prostředí, 

kterými stát ovlivňuje chování lidí ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Jestliţe působí 

přímo, hovoříme o tzv. nástrojích přímého působení. Tuto kategorii představují nástroje 

administrativní, či koncepční. Druhou hlavní kategorii tvoří nástroje nepřímého 

působení, kam bychom zařadily nástroje zejména nástroje ekonomické a informační.
184

 

Ačkoliv nelze v oblasti energetiky upřít význam i jiným nástrojům, pro účely této práce 

budou blíţe zmíněny pouze koncepční a ekonomické nástroje. 

V následující kapitole je blíţe představena tzv. energetická koncepce. Podle 

území, pro které se zpracovává, rozlišujeme energetickou koncepci státní nebo územní. 

S problematikou obnovitelných zdrojů se však nesetkáme pouze ve státní, či územní 

energetické koncepci, ale i v řadě dalších strategických dokumentů (např. Státní politika 

ţivotního prostředí, či Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České 

republice). 

Druhou částí kapitoly představuje definice a popis systému podpory, který byl 

zaloţen zákonem o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. Finanční podporu, na 

které je systém zaloţen, bychom mohly podřadit pod ekonomický nástroj ochrany 

ţivotního prostředí. Finanční podpora, která je poskytována výrobcům elektřiny 

z obnovitelných zdrojů formou dvou reţimů podpor, má za úkol motivovat a stimulovat 

k ekologicky výhodnějšímu chování, které nepoškozuje ţivotní prostřed tak, jako jej 

poškozují ostatní zdroje energie. 

                                                 
184

 Více v DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, 

ISBN 978-80-7179-498-1, str. 34 n.. 
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4.2 Koncepční nástroje  

 

4.2.1 Státní energetická koncepce 

 

Státní energetická koncepce je základní součástí hospodářské politiky České 

republiky. Její návrh je předkládáno vládě Ministerstvem průmyslu a obchodu. Součástí 

státní energetické koncepce je výhled energetické politiky státu na dobu třiceti let.
185

 

Jedenkrát za tři roky je vyhodnocena a závěry jsou sděleny vládě spolu s návrhy na její 

úpravu. V jejím rámci jsou zpracovávány územní energetické koncepce.
186

 

V současné době platná státní energetická koncepce byla schválena vládou 

České republiky dne 10.3.2004. Jejím úkolem je vyjádřit energetické cíle tak, aby byly 

v souladu s hospodářskými a společenskými zájmy a dále zájmem na ochraně ţivotního 

prostředí.
187

 V souladu se zněním koncepce stát dbá na vytváření podmínek pro 

spolehlivé, dlouhodobě bezpečné dodávky energie. Vedle snahy o dosaţení co moţná 

nejniţší ceny pro zákazníky, se klade důraz na co nejmenší dopad energetiky na ţivotní 

prostředí. Upřednostňuje se maximální vyuţití dostupných tuzemských energetických 

zdrojů, které je umoţněno technologickými moţnostmi, technickými moţnostmi 

energetické sítě a nakonec přírodními geograficko- klimatickými podmínkami.  

Priority a cíle jsou konkretizovány i pro odvětví obnovitelných zdrojů energie. 

Státní energetická koncepce byla zpracována a předloţena v době, kdy se teprve 

předpokládalo významné vyuţití obnovitelných zdrojů. Konkrétní strategie k jejich 

vyuţití měla být teprve prosazena. Významným opatřením k dosaţením cílů v této 

oblasti měl být tehdy dosud nepřijatý zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. 

Státní energetická koncepce předpokládá ze všech zdrojů energie u obnovitelných 

                                                 
185

 Obsah územní energetické koncepce stanoví § 4 odst. 4 zákona o hospodaření s energií. Podrobnosti 

obsahu územní energetické koncepce stanoví nařízení vlády č. 195/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

186
 V mezích státní energetické koncepce pořizují obligatorně krajské úřady územní energetické 

koncepce, které obsahují cíle a principy pro řešení energetických otázek v rámci území kraje. Krajské 

územní energetické koncepce se zpracovávají na období dvaceti let. Povinně obsahuje hodnocení 

vyuţitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Územní energetická koncepce je závazným podkladem pro územní plánování. (§ 4 zákona o hospodaření 

energií) 

187 
§ 3 odst. 1 zákona o hospodaření energií 
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zdrojů největší tempo růstu. Státní energetická koncepce uvádí nutnost zahrnout při 

volbě opatření a nástrojů i podmínky a aktivity v zemědělství, lesnictví, petrochemii a 

dalších odvětvích, kde dochází k pěstování biomasy, produkci bioplynu, biopaliv, aj. 

Státní energetická koncepce dbá na zvyšování podílu domácí spotřeby elektřiny 

pocházející z obnovitelných zdrojů, coţ je v zájmu udrţitelného rozvoje vhodné a 

v duchu povinností stanovených právem Evropské unie nezbytné. Dbá se na vytváření 

podmínek k jejich vyuţívání a podporu jejich uplatnění (zvýšení finanční podpory, 

stabilizace a dlouhodobost platnosti podpory, hospodárné vyuţívání těchto zdrojů, aj.). 

Všechna uvedená opatření podporují postavení obnovitelných zdrojů energie vůči 

ostatním energetickým zdrojům. Potenciál k výrobě elektřiny se předpokládá především 

v biomase, avšak ani ostatní druhy (solární, větrné, geotermální) nezůstávají 

opomenuty. K realizaci stanovených cílů se zdůrazňuje nutnost podpory výzkumu, 

vývoje, osvěty a vzdělávání.
188

 

Nový návrh aktualizace pochází z února 2010. Zohledňuje roli obnovitelných 

zdrojů energie zejména s ohledem na plnění mezinárodních závazků České republiky. 

Aktualizace obsahuje tzv. kvantitativní limity, které ovlivňují rozvoj obnovitelných 

zdrojů- vysoké nároky na rozvoj sítí, nutnost zajištění stability a vyrovnané bilance 

elektrizační soustavy, dále i nedůvěra obyvatel k některým zdrojům. Rozvoj 

obnovitelných zdrojů se podporuje v takové míře, jaký je dovolen reálnými moţnostmi 

(ekonomickými, finančními). Jejich podpora je uvedena v návrhu v tom smyslu, ţe by 

měla být ekonomicky efektivní a dále z hlediska bezpečného a spolehlivého fungování 

systému přiměřená. Tradičně je uveden cíl minimálního dopadu na konečné 

zákazníky.
189

  

                                                 
188

 K cílům energetické politiky České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie více: Státní 

energetická koncepce, schválená vládou dne 10.3.2004, [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-14]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument5903.html>. 

189
 Nový návrh aktualizace Státní energetické koncepce České republiky bude v souladu s usnesením 

vlády České republiky č. 908 ze dne 14.12.2010 předloţen ve 4. čtvrtletí roku 2011. Více v předkládací 

zprávě k materiálu Zpráva o aktualizaci Státní energetické koncepce [online]. 2010. citováno dne 2011-

09-14]. Dostupné z WWW: <http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani 

-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/59-11-zprava-o-aktualiza 

ci-statni-energeticke-koncepce-t-21-3-2011.aspx>. 

http://www.mpo.cz/dokument5903.html
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani%0b-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/59-11-zprava-o-aktualiza%0bci-statni-energeticke-koncepce-t-21-3-2011.aspx
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani%0b-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/59-11-zprava-o-aktualiza%0bci-statni-energeticke-koncepce-t-21-3-2011.aspx
http://www.komora.cz/pomahame-vasemu-podnikani/pripominkovani%0b-legislativy-2/nove-materialy-k-pripominkam-1/nove-materialy-k-pripominkam/59-11-zprava-o-aktualiza%0bci-statni-energeticke-koncepce-t-21-3-2011.aspx
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4.2.2 Národní akční plán České republiky 

 

Návrh národního akčního plánu České republiky pro energii obnovitelných 

zdrojů energie, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 25.8.2010, byl zpracován 

v souladu s poţadavky směrnice 2009/28/ES.
 190

 Jeho forma a struktura je závazná 

podle poţadavků Rozhodnutí Komise.
191

 Národní akční plán představuje souhrn 

opatření, pomocí kterých by měl být naplněn závazný cíl podílu energie z obnovitelných 

zdrojů hrubé domácí spotřebě energie ve výši 13,5% a splnění cíle podílu energie 

z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8%.
192

 Uvádí 

odhadované hodnoty instalovaných výkonů u jednotlivých zdrojů s výhledem aţ do 

roku 2020. Národní akční plán vychází z konkrétních reálných opatření a moţností 

České republiky k dosaţení Evropskou unií stanovených cílů.
 193

 

                                                 
190 

V souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES měly členské státy povinnost předloţit Komisi své akční 

plány pro energii z obnovitelných zdrojů do 30.6.2010. Národní akční plán České republiky pro energii 

z obnovitelných zdrojů [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpo.cz/dokument79562.html>. 

191
 Rozhodnutí Komise č. 2009/548/ES ze dne 30.6.2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány 

pro energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES [online]. 

2009. [citováno dne 2011-08-14]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 

do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:CS:PDF>. 

192
 Pro srovnání se Spolkovou republikou Německo: Energetická politika sleduje cíl zvýšení podílu 

obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 na 35% a do roku 2050 na 80%. Více o reálných moţnostech 

zvýšení produkce energie pomocí obnovitelných zdrojů v podmínkách Spolkové republiky Německo. 

Znalecký posudek Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung, Sondergutachten, Geschäftsstelle des 

Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU) [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-14]. Dostupné 

z WWW: <http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_07_SG_ 

Wege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.pdf;jsessionid=F418682E0A89E75146D1AE55

3C1E8A05.1_cid135?__blob=publicationFile>, a dále  

KLAUS T., VOLLMER C., WERNER K., LEHMANN H., MÜSCHEN K.: Energieziel 2050: 100% 

Strom aus erneuerbaren Quellen, Umweltbundesamt, 2010 [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-14]. 

Dostupné z WWW: <http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3997.pdf>. 

193  
Strategický dokument v oblasti obnovitelných zdrojů energie představoval Národní program 

hospodárného nakládání s energií a vyuţívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006-

2009. Jednalo se o dokument, který vyjadřoval cíle týkající se sniţování spotřeby energie, zvyšování 

energetické účinnosti a vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v souladu s hospodářskými a 

společenskými potřebami podle zásady trvale udrţitelného rozvoje a ochrany ţivotního prostředí. Návrh 

zpracovávaly Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem ţivotního prostředí. Při zpracování 

se vycházelo ze schválené státní energetické koncepce a ke schválení byl předkládán vládě. 

Dlouhodobým cílem bylo dosaţení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie minimálně 7,5% na 

hrubé spotřebě elektřiny a 5,6 % na spotřebě primárních energetických zdrojů energie do roku 2009. 

Realizačním nástroji se staly roční Státní programy na podporu úspor energie a vyuţití jejich 

obnovitelným a druhotných zdrojů, včetně dotací, které byly poskytované ze státního rozpočtu a Státního 

fondu ţivotního prostředí (§ 5 odst. 1 zákona o hospodaření s energií) ). Národní program hospodárného 

http://www.mpo.cz/dokument79562.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.%0bdo?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.%0bdo?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:CS:PDF
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_07_SG_%0bWege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.pdf;jsessionid=F418682E0A89E75146D1AE553C1E8A05.1_cid135?__blob=publicationFile
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_07_SG_%0bWege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.pdf;jsessionid=F418682E0A89E75146D1AE553C1E8A05.1_cid135?__blob=publicationFile
http://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_07_SG_%0bWege_zur_100_Prozent_erneuerbaren_Stromversorgung.pdf;jsessionid=F418682E0A89E75146D1AE553C1E8A05.1_cid135?__blob=publicationFile
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3997.pdf
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4.3 Ekonomické nástroje 

 

4.3.1 Úvodní poznámka 

 

Ekonomické nástroje jsou opatření finanční povahy, jimiţ stát motivuje 

subjekty k takovému chování, které je v zájmu ochrany ţivotní prostředí
194

 a přispívá 

k udrţitelnému rozvoji.
195,196

 S ostatními nástroji přispívají k ochraně klimatu, ovzduší, 

k rozvoji venkova a průmyslu.  

Ekonomické nástroje mají v podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů klíčovou 

úlohu. Jejich charakteristickými znaky by měla být především dlouhodobost a 

stabilnost, aby byl v dostatečné míře podnícen zájem potenciálních investorů o toto 

odvětví energetiky. Existují různé systémy- pevné tarify, systém barevných certifikátů, 

aukční systémy, investiční subvence, fiskální opatření aj.
197

 V České republice je 

podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů upravena především v hlavě II. zákona o 

podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. Hlavní úlohu mají dva reţimy finanční 

podpory vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. Vedle výkupních cen se v České 

republice uplatní tzv. zelené bonusy. Funkci plní i investiční podpory z dotačních 

programů pro podporu výroby elektrické energie a tepla
198

.
199

 

                                                                                                                                               
nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů [online]. 2008. [citováno dne 

2011-08-14]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument38954.html>. 

194
 „Chování by mělo být ekologicky vhodné a současně ekonomicky výhodné, tedy vést k oboustranně 

vhodným řešením (win-win solutions).“ K ekonomickým nástrojům dále: DOLEŢALOVÁ, H.: 

Ekonomické nástroje podpory využívání obnovitelných zdrojů, Biom.cz [online]. 2010. [citováno dne 

2011-08-14]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzi 

vani-obnovitelnych-zdroju>. 

195
 § 32 zákona o ţivotním prostředí 

196
 Mezi nejvýznamnější funkce patří funkce motivační (stimulační), internalizační (eliminující rozdíl 

mezi ekologickou a ekonomicky výhodnou formou jednání), nejvíce vyuţívanou funkcí je funkce fiskální 

(financující opatření k ochraně ţivotního prostředí) a funkci kompenzační. Blíţe v DAMOHORSKÝ, M. 

a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C.H. Beck, Praha, 2007, ISBN 978-80-7179-498-1, str. 36 n. 

197
 DOLEŢALOVÁ, H.: Ekonomické nástroje podpory využívání obnovitelných zdrojů, Biom.cz [online]. 

2010. [citováno dne 2011-08-14]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-

nastroje-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju>. 

198
 Státní program na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie, Operační programy- 

podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a ţivotní prostředí (Ministerstvo ţivotního 

prostředí). Blíţe v Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů [online]. 2010. 

[citováno dne 2011-08-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument79562.html>. 

http://www.mpo.cz/dokument38954.html
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzi%0bvani-obnovitelnych-zdroju
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzi%0bvani-obnovitelnych-zdroju
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju
http://www.mpo.cz/dokument79562.html
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4.3.2 Předmět podpory 

 

Na základě zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů se podpora 

poskytuje na výrobu elektřiny ze všech druhů obnovitelných zdrojů a dále výrobu 

elektřiny z důlního plynu z uzavřených dolů.
200  

Z obnovitelných zdrojů nejsou 

podporovány větrné elektrárny umístěné na rozloze 1 km
2
, u kterých celkový 

instalovaný výkon přesahuje 20 MWe.
201

 V případě zařízení vyuţívajících energii 

slunečního záření podpora poskytována pouze pro zařízení, které má instalovaný výkon 

výrobny do 30 kWp. Podmínkou podpory je umístění na střešní konstrukci nebo na 

obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru 

nemovitostí.
202 

Výrobny musí být připojeny do elektrizační soustavy České republiky 

přímo, prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výroby elektřiny 

připojené k elektrizační soustavě.
203

 

Pro poskytnutí podpory je důleţitý druh obnovitelného zdroje a velikost 

instalovaného výkonu a u výroby elektřiny z biomasy i její parametry
204

 a hledisko 

ochrany ţivotního prostředí.
205 

Podpora se vztahuje jen na výrobu elektřiny vyrobenou 

                                                                                                                                               
199 

Vedle toho se dříve uplatnily osvobození od daně z příjmů u některých zdrojů, daňové odpisy podle 

zákona o daních z příjmů a osvobození od daně z nemovitosti.  

200
 § 3 odst. 1 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

201
 Při překročení tohoto limitu se neposkytne podpora vůbec. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., 

TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, 

Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 58. 

202
 Více k § 3 odst. 5 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů více v důvodové zprávě k návrhu 

novely zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, Sněmovní tisk č. 145, zákon vyhlášen dne 

28.12.2010 ve Sbírce zákonů pod číslem 402/2010 Sb. [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-15] 

Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=145&CT1=0>. 

203
 §3 odst. 1 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. V případě zdrojů nepřipojených do 

přenosové nebo distribuční soustavy uvedených do provozu před dnem 1.1.2011 (v praxi označované 

jako tzv. ostrovní systémy) zůstává při připojení zachováno právo na podporu podle dosavadních 

předpisů (čl. II zákona č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů). 

204
 Můţe jít o nejrůznější parametry ekonomické, technické, fyzikální, environmentální a jiné parametry, 

u biomasy se bude jednat hlavně o výhřevnost biomasy a ekonomicky oprávněné náklady. Podle toho pak 

můţe být biomasa dělena za účelem její podpory. Různá výše podpory bude poskytována za elektřinu 

vyrobenou z účelově pěstovaných rostlin a za elektřinu vyrobenou např. z pilin. KLOZ M., MOTLÍK J., 

PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy 

s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 60.  

205
 Podpora biomasy je upravena vyhláškou č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a 

parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=145&CT1=0
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v zařízeních v České republice.
206  

Předmětem podpory není elektřina dovezená. Za 

stanovených podmínek však můţe být dovezená elektřina započítána do národního cíle 

hrubé spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
207,208

 Podpora se vztahuje na zařízení 

vyuţívající elektřinu z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu před i po dni nabytí 

účinnosti zákona taktéţ na zařízení uvedená do provozu před nabytím účinnosti 

zákona.
209

 

 

4.3.3 Pravidla podpory 

 

Základem podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice 

jsou dva alternativní systémy- minimální výkupní ceny a tzv. zelené bonusy.
210

 

V prvním případě jde o moţnost výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nabídnout 

vyrobenou elektřinu k výkupu provozovateli distribuční, či přenosové soustavy za 

pevně stanovenou minimální výkupní cenu (feed-in-tariffs). V rámci druhého systému 

má výrobce moţnost zvolit systém zelených bonusů (green bonus). Zákon upravuje 

podmínky a pravidla těchto reţimů a dále pravidla výkupu a evidence vyrobené 

elektřiny.
211

  

                                                 
206

 §3 zákona o vyţívání obnovitelných zdrojů 

207
 § 4 odst. 18 zákona o vyuţívání obnovitelných zdrojů 

208
 Vzhledem k tomu, ţe byl návrh zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů předloţen před 

vstupem České republiky do Evropské unie, vyskytuje se v zákoně terminologická nejasnost. Dovozem je 

myšlena přeshraniční přeprava elektřiny z členských států EU. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., 

TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, 

Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 89. 

209
 § 6 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

210
 Reţimy nelze kombinovat. Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo volby mezi oběma 

moţnostmi. Nejpozději jeden měsíc před plánovanou výrobou elektřiny ji musí nahlásit provozovateli 

distribuční soustavy. Změnu volby mezi oběma moţnostmi pro následující rok (od 1. ledna) musí výrobce 

elektřiny z obnovitelných zdrojů nahlásit provozovateli distribuční soustavy vţdy nejpozději do 30. 

listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, od kterého má dojít ke změně 

(v souladu s § 4 odst. 3 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). Termíny a podrobnosti 

výběru jsou stanoveny vyhláškou ERÚ č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů (zejm. v § 3 vyhlášky). Právo volby nemá výrobce v případě 

výroby elektřiny vyráběné společně z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, podpora bude 

poskytnuta formou zelených bonusů (§ 4 odst. 6 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). 

211
 V hlavě II. zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů jsou stanoveny (§4 - §6). Legislativně je 

výše uvedené schéma podpory zakotveno ve vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 140/2009 Sb., 

o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, zejména v § 2 odst. 8. 
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Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z obnovitelných zdrojů jsou 

regulované ceny, které kaţdoročně stanovuje Energetický regulační úřad formou 

cenového rozhodnutí.
212,213

 V obou reţimech je podpora vyplácena podle toho, ke které 

soustavě je výrobce elektřiny připojen (přenosové, či distribuční). Podpora bude placena 

provozovatelem přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Systém podpory 

výkupních cen a zelených bonusů je hrazen konečnými zákazníky v cenách elektřiny 

prostřednictvím regionálních distribučních společností nebo provozovatele přenosové 

soustavy.
214

 S povinným výkupem však vyvstávají zvýšené náklady. Tyto náklady 

vznikají v důsledku rozdílu mezi cenou elektřiny za elektřinu z podporovaných zdrojů a 

cenou elektřiny z ostatních, neobnovitelných zdrojů.
215

 Od přijetí novely zákona o 

podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů v roce 2010 upravuje zákon právo 

provozovatele přenosové soustavy nebo regionální distribuční soustavy na úhradu 

vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dotace je 

poskytována Ministerstvem průmyslu a obchodu.
216

  

Výkupní ceny i zelené bonusy
217

 jsou uplatňovány od uvedení do provozu po 

celou dobu ţivotnosti výroben elektřiny
218

, přičemţ tato doba je určena odlišně pro 

                                                 
212

 Energetický regulační úřad je povinen vyhlásit výši výkupních cen a výši zelených bonusů vţdy 

kaţdoročně, nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., 

TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, 

Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 101. 

213
 Cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu jsou zveřejněna na oficiální internetové stránce 

úřadu, stanovují výkupní ceny a zelené bonusy pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů (v Kč/MWh). 

Cenové rozhodnutí č. 2/2010, účinné od 1.1.2011 [online] 2010. [citováno dne 2011-08-15]. 

Dostupné z WWW: <http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/2_2010_O 

ZE-KVET-DZ%20final.pdf>. 

214 
Systém financování je součástí Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných 

zdrojů, str. 45 [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/doku 

ment79562.html>. 

215
 Vícenáklady se promítají do cen pro konečného zákazníka: „Výsledný příspěvek je ovlivněn množstvím 

a strukturou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, výší podpory těchto zdrojů (výkupními cenami, 

cenami příspěvků) a cenou silové elektřiny na trhu s elektřinou, které v souhrnu definují celkové 

vícenáklady na tyto zdroje a dále celkovou spotřebou elektřiny všech zákazníků (včetně lokální spotřeby 

výrobců).“KACVINSKÝ P., PÁRTL K., VESELÁ M., JANŠA J.: 10 let regulace v elektroenergetice, 

Energetický regulační úřad, Jihlava, 2007, ISBN 978-80-254-1767-6 (v knize neuvedeno), str. 66. 

216
 Výši vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů vyhlašuje Energetický 

regulační úřad formou sdělení ve Sbírce zákonů, přičemţ limit prostředků státního rozpočtu 

pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů je stanoven nařízením vlády. (§ 6b zákona o podpoře 

vyuţívání obnovitelných zdrojů) 

217
 Ačkoliv se ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) bod 1 výslovně vztahuje pouze na výkupní ceny, lze k 

uvedenému pravidlu přihlédnout i při stanovení zelených bonusů. KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK 

http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/2_2010_O%0bZE-KVET-DZfinal.pdf
http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/2_2010_O%0bZE-KVET-DZfinal.pdf
http://www.mpo.cz/doku%0bment79562.html
http://www.mpo.cz/doku%0bment79562.html
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jednotlivá zařízení vyrábějící elektřinu.
219

 Po skončení ţivotnosti by se měla uplatnit 

dále trţní cena elektřiny, popř. cena smluvní. Uvedením do provozu se rozumí uvedení 

do trvalého provozu, podle názoru uváděného v literatuře se jedná o okamţik, kdy byla 

dodána první dodání první elektřiny do sítě (jiţ během zkušebního provozu).
220

 Za 

uvedení do provozu se rozumí i ukončení rekonstrukce technologické části, změna 

paliva, nebo ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň 

stávajícího zařízení.
221

 

 

4.3.4 Povinný výkup a výkupní ceny 

 

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů můţe v rámci systému podpory 

výkupními cenami nabídnout vyrobenou elektřinu provozovateli distribuční nebo 

přenosové soustavy a ten má povinnost veškerou elektřinu, na kterou se vztahuje 

podpora, vykoupit za podmínek stanovených zákonem za pevně stanovené výkupní 

ceny.
 222

 Výkupní ceny stanovuje kaţdoročně Energetický regulační úřad formou 

cenových rozhodnutí jednotlivě pro různé druhy zařízení (zvlášť pro vodní elektrárny, 

elektrárny na biomasu, elektrárny na bioplyn, aj.) tak, aby oddělené stanovení cen 

reflektovalo specifické náklady výroby v různých zařízeních.
223

  

Výkupní ceny jsou zde stanoveny jako minimální ceny, které není přípustné po 

dobu účinnosti příslušného cenového rozhodnutí sníţit.
224

 Při stanovování výše 

                                                                                                                                               
P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, 

Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 116. 

218
 § 6 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů a § 2 odst. 11 vyhlášky č. 

150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. 

219
 Např. u vodních elektráren je doba ţivotnosti 30 let, u fotovoltaických elektráren 15 let. 

Předpokládaná doba ţivotnosti je stanovená vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 375/2005 Sb., 

kterou se provádějí ustanovení zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších 

předpisů (příloha č. 2 této diplomové práce). 

220
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 111. 

221
 § 6 odst. 1 b) bod. 2. zákona o vyuţívání obnovitelných zdrojů  

222
 § 5 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

223
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 63 a str. 

101. 

224
KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 99. 
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výkupních cen je stěţejním pravidlem ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona o 

podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, které předpokládá stanovení výkupních cen 

tak, aby doba návratnosti investic činila patnáct let.
225

 Předpokladem dosaţení této 

návratnosti je splnění průměrných technických a ekonomických parametrů, které jsou 

jako indikativní hodnoty stanoveny vyhláškou.
226

  

Pravidlo uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) bod 2. zaručuje zachování 

výkupních cen po dobu 15 let. Ačkoliv jsou výkupní ceny stanoveny kaţdý rok nové, 

pro konkrétní výrobnu elektřiny platí výkupní cena, která platila v době jejího uvedení 

do provozu. Garantovaná výkupní cena můţe být pouze upravena indexem 

průmyslových výrobců.
227

  

Při stanovování výkupních cen hraje úlohu pravidlo stanovené v § 6 odst. 4 

zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, které určuje maximální limit pro 

meziroční sníţení výše výkupních cen. Po dobu ţivotnosti výrobny se mohou výkupní 

ceny stanovené pro následující rok sníţit maximálně o 5% oproti výkupním cenám 

stanoveným pro nová zařízení v roce předchozím. Toto pravidlo se vztahuje se pouze na 

stanovování cen u výroben nově uvedených do provozu. To však neplatí bez výjimky. 

Pro nová zařízení, u kterých je v roce, v němţ se o novém stanovení výkupních cen 

rozhoduje, dosaţeno návratnosti investic kratší 11 let, můţe být výkupní cena sníţena o 

více neţ 5%.
228

 Pro jinou úpravu výkupních cen Energetickým regulačním úřadem 

nenalezneme v zákoně oporu.
229

 

Rozlišujeme tak dva případy: prvně korekci výkupních cen pro zařízení jiţ 

uvedená do provozu a dále stanovení výkupních cen pro nová zařízení. Pro zařízení 

                                                 
225

 Výkupní ceny jsou Energetickým regulačním úřadem v současné době stanovovány tak, aby byla 

zaručena prostá návratnost, ačkoliv se při přípravě návrhu zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů předpokládala návratnost diskontovaná. Zatímco diskontovaná návratnost zohledňuje časovou 

hodnotu peněz a zisku, prostá návratnost zohledňuje pouze hodnotu investice. Ibid., str. 63 a str. 102 n.. 

226
 Náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost vyuţití primárního obsahu energie, doba vyuţití 

zařízení, aj. Např. u výrobny elektřin spalující čistou biomasu je předpokládaná doba provozu 20 let, 

měrné investiční náklady niţší neţ 75.000 CZK/kWe, roční vyuţitelnost instalovaného výkonu nejméně 

5000Wh/kWp (Příloha č. 3, Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů). 

227
 § 6 odst. 1 písm. b) bod. 2 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů  

228
 Pravidlo při stanovování výkupních cen bylo zavedeno novelou zákona o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů č. 137/2010 Sb.. 

229
 Blíţe v KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů 

energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 

118. 
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uvedená jiţ do provozu (po roce 2005) je moţné zvýšit výkupní ceny je moţné pouze 

zohledněním indexu cen průmyslových výrobců, tedy kaţdoročně o 2% aţ 4%.
230

 

Sníţení výkupní ceny by bylo moţné pouze tehdy, pokud by klesl index cen 

průmyslových výrobců. Vzhledem k tomu, ţe k takovému poklesu v praxi dojít nemůţe, 

lze dovodit, ţe výkupní ceny se u zařízení uvedených do provozu budou pouze 

zvyšovat.
231

 

U zařízení uvedených do provozu (před rokem 2005) je zachována výkupní 

cena, která byla stanovena v roce 2005 po dobu patnácti let, přičemţ i v tomto případě 

bude zohledněn index cen průmyslových výrobců.
232

 

Pro zařízení nová platí výkupní ceny platné v roce uvedení do provozu. 

Energetický regulační úřad vychází při novém stanovování výkupních cen z cen 

stanovených v předcházejícím roce. Zvýšení stávajících cen je neomezené, úprava cen 

by se měla odvíjet od meziročního zvýšení průměrných, investičních, připojovacích a 

provozních nákladech. Sníţení výkupních cen je moţné naopak za předpokladu sníţení 

těchto nákladů. Sníţení výkupních cen je limitováno tak, ţe pro daný druh zařízení na 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je moţné sníţit výkupní ceny maximálně o 

5%.
233  

                                                 
230

 V souladu s § 2 odst. 11 vyhlášky č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 

a postupech pro regulaci cen, přičemţ pravidlo se nepouţije u výroben spalujících biomasu a bioplyn. 

231
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 110. 

232
 „Doba poskytování podpory se počítá od 1. srpna 2005. To znamená, že všechna zařízení na výrobu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedená do provozu před 1. srpnem 2005 mají v případě 15leté životnosti 

garantovánu výkupní cenu platnou v roce 2005 až do 31.12.2020“ Ibid., str. 113. 

233
 § 6 odst. 4 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 
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4.3.5 Zelený bonus 

 

Druhou formou podpory zavedené zákonem o vyuţívání obnovitelných 

zdrojích je tzv. zelený bonus, který je příplatkem k trţní ceně elektřiny.
234

 V případě, ţe 

si výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů zvolí tento systém, jeho příjmem bude trţní 

cena a k tomu připočtený zelený bonus. Výrobci, který zvolil systém zelených bonusů, 

proplácí tyto zelené bonusy provozovatel příslušné regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy
235

, s nimiţ bude mít výrobce uzavřenou smlouvu o 

dodávkách elektřiny.
236

  

Zelený bonus se vypočítává z očekávané průměrné trţní ceny silové elektřiny a 

je stanoven vţdy na rok dopředu.
237

 Při stanovení zeleného bonusu se klade důraz na 

zohlednění sníţeného poškozování ţivotního prostředí, druh a velikost výrobního 

zařízení a kvalitu dodávané elektřiny
238

. Na rozdíl od výkupních cen, jsou zelené 

bonusy stanoveny jako pevné ceny. V daném roce po dobu účinnosti cenového 

rozhodnutí nemohou být měněny, avšak kaţdý rok jsou přehodnoceny v závislosti na 

vývoj cen na trhu s energiemi. Vzhledem ke skutečnosti, ţe pro systém zelených bonusů 

není oproti výkupním cenám uplatněn systém povinného výkupu, je při stanovení 

zelených bonusů přihlédnuto také ke zvýšené míře rizika uplatnění elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, kterou můţe výrobce prodat na trhu s elektřinou (obchodníkovi 

s elektřinou
239

, či zákazníkům). 

                                                 
234

 § 2 odst. 2 písm. d zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů.  

235
 § 4 odst. 7 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

236
 § 4 odst. 4, 17 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, § 50 odst. 1 energetického zákona 

237
 K tomu KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů 

energie: Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 

53. 

238
 Kvalita elektřiny je udávána mírou spolehlivosti dodávek, předpověditelností dodávky elektřiny v čase 

a regulovatelností výroby elektřiny. Zelený bonus u méně kvalitní elektřiny bude zohledňovat niţší trţní 

cenu, tudíţ bude vyšší. Zelený bonus představuje prémií za výrobu ekologicky šetrného produktu, ale 

také určitou kompenzaci za riziko, které na sebe výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů přebírá. Zelený 

bonus by tak v konkrétním případě měl být teoreticky vyšší neţ výkupní cena elektřiny (za předpokladu 

stejné technologie a stejných přírodních podmínek. Ibid. 56, str. 115. 

239
 Obchodník s elektřinou je subjektem energetického trhu, jemuţ byla udělena licence na obchod 

s elektřinou. Jeho práva a povinnosti stanoví § 30 energetického zákona.  
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4.3.6 Daňové aspekty a odvody 

 

Do roku 2010 platilo osvobození od daní z příjmů z provozu zařízení 

vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie: malých vodních elektráren do 

výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na 

výrobu a energetické vyuţití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo 

tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených 

zvláštním předpisem, zařízení na vyuţití geotermální energie v kalendářním roce, kdy 

byly uvedeny poprvé do provozu a v následujících pěti letech.
240

 Novelou v roce 2010 

byl výše uvedený koncept osvobození od daně z příjmu fyzických a právnických osob 

zrušen a naposledy se ustanovení pouţilo ve zdaňovacím období, které započalo v roce 

2010.
241

 

Nově se dále uplatní daň darovací na bezplatné přidělení povolenek na emise 

skleníkových plynů, a to v průběhu let 2011 a 2012, které byly přiděleny na základě 

nařízení vlády č. 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu pro obchodní období 2008-

2012. Daň darovací je uplatněna na nabytí povolenek na emise skleníkových plynů pro 

výrobu elektřiny (k 1.1.2005 nebo později).
242

 

S účinností od 1.1.2011 byl zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

doplněn o ustanovení upravující tzv. odvody z elektřiny ze slunečního záření.
243

 

Předmětem odvodů je elektřina ze slunečního záření vyrobená v období od 1.1.2011 do 

31.1.2013, přičemţ se vztahuje pouze na ta zařízení, která byla uvedena do provozu v 

období od 1.1.2009 do 31.1.2010.
244

 Poplatníkem odvodu je výrobce elektřiny ze 

slunečního záření. Plátcem je provozovatel přenosové soustavy, resp. provozovatel 

regionální distribuční soustavy. Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty, 

která je hrazena plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu 

                                                 
240

 § 4 písm. odst. 1 písm. e), a dále § 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů 

241
 čl. 2 bod 2. zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů 

242
 § 6 odst. 8 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

243
 Zákonem č. 402/2010 Sb. byla do zákona o podpoře obnovitelných zdrojů doplněna hlava III. 

244
§ 7a zákona o podpoře obnovitelných zdrojů 
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poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření.
245

 Odvodovým obdobím je 

kalendářní měsíc. Sazba odvodu činí v případě hrazení formou výkupní ceny 26% a 

v případě zeleného bonusu 28%. Osvobození od odvodu platí pro instalace vyrábějící 

elektřinu ze slunečního záření s výkonem do 30 kW, které jsou umístěny na střešní 

konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem 

evidované v katastru nemovitostí.
246

 Správu odvodu vykonávají územní finanční 

orgány, které postupují podle daňového řádu.
247

 

Vzhledem k tomu, ţe povinnými subjekty jsou výrobci, kteří uvedly své výrobny 

do provozu před nabytím účinnosti ustanovení o vzniku odvodové povinnosti, vyvolal 

zpětný účinek diskuzi u jak odborné, tak laické veřejnosti. Předmětem se stala 

nekoncepčnost a ojedinělost „sráţkové dani“, jíţ je ve skutečnosti zdaněna státem 

garantovaná dotace a tím je zasahováno do existujícího systému podpory.
248

 Pro 

domnělou rozpornost odvodu s ústavním pořádkem byl dne 11.3.2011 skupinou dvaceti 

senátorů Senátu Parlamentu České republiky podán k Ústavnímu soudu návrh na 

zahájení řízení, kterým jsou napadána ustanovení zákona o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů, ve znění zákona č. 401/2010 Sb. Za neslučitelné s ústavním 

pořádkem je povaţován především nepřiměřený a nerovný zásah do listinou 

garantovaných práv, o zákaz porušení práva na legitimní očekávání, rozpor 

s mezinárodními závazky, aj.
249

 K datu odevzdání této diplomové práce nebyla ústavní 

stíţnost Ústavním soudem projednávána. Na zavedení odvodů je dále reagováno 

podáváním ţalob na ochranu investic a návrhů na zahájení arbitráţních řízení investorů 

s Českou republikou.
250

 

                                                 
245

 § 7c zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

246
 § 7 d zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

247
 § 7 h zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů 

248
 VONDRÁČKOVÁ, P.: Rizika nekoncepční právní úpravy v oblasti solární energie, epravo.cz [online]. 

2011. [citováno dne 2011-08-15]. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nekoncep 

cni-pravni-upravy-v-oblasti-solarni-energie-70874.html>. 

249
 Návrh na zahájení řízení podle § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavního soudu, ve 

znění pozdějších předpisů ze dne 10.3.2011 [citováno dne 2011-08-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5059>. 

250
 Zde přichází v úvahu mezinárodní arbitráţní řízení dle bilaterálních smluv mezi Českou republikou a 

státy o podpoře a ochraně investic (kupř. v souladu s čl. 10 odst. 2 Dohody mezi Českou a Slovenskou 

Federativní republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1996 [online]. [citováno dne 2011-

08-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Nemecko_DPOI_cesky.pdf>. Dále 

by případná arbitráţní řízení mohla být vedena dle Dohody k energetické chartě, kterou Česká republika 

http://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nekoncep%0bcni-pravni-upravy-v-oblasti-solarni-energie-70874.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/rizika-nekoncep%0bcni-pravni-upravy-v-oblasti-solarni-energie-70874.html
http://www.concourt.cz/clanek/GetFile?id=5059
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Nemecko_DPOI_cesky.pdf
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5 Výkon státní správy 

 

5.1 Ministerstvo obchodu a průmyslu 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy v oblasti 

průmyslu, obchodu, surovin, ekonomických vztahů vůči zahraničí, v energetice, 

teplárenství a plynárenství.
251

  

Ministerstvo průmyslu a obchodu má široké spektrum působnosti, mezi jeho 

úkoly patří zpracování návrhu státní energetické koncepce, návrhu státní energetické 

koncepce a národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.
252

 Ministerstvo 

průmyslu a obchodu dále zabezpečuje plnění závazků, které vyplývají z mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána. Plní informační povinnost vůči Komisi o 

opatřeních k plnění závazků vyplývajících ze směrnic a rozhodnutí, o provozním 

zabezpečení přenosové a distribuční soustavy a stavu elektroenergetiky. Na základě 

písemné ţádosti rozhoduje o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. 

Vydává závazné stanovisko k desetiletým investičním plánům provozovatele přenosové 

soustavy a provozovatele přepravní soustavy. V energetických odvětvích zajišťuje 

mimosoudní urovnání sporů. Energetickému regulačnímu úřadu a Státní energetické 

inspekci předává informace a údaje nezbytné pro výkon jejich působnosti. Ministerstvu 

průmyslu a obchodu je podřízena Státní energetická inspekce.
253

 Pro oblast 

obnovitelných zdrojů energie je jeho úkolem poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů 

spojených s podporou elektřiny z tohoto druhu zdrojů.
254

 Ministerstvo průmyslu a 

obchodu je oprávněno k vydávání právních předpisů.
255 

                                                                                                                                               
podepsala v roce 1998 (dle 26 Energetické charty) [online]. 2011 [citováno dne 2011-08-15]. Dostupné 

z WWW: <http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=211>. 

251
 § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

252
 § 3 odst. 2 zákona o hospodaření energií a § 16 odst. 1 písm. b) energetického zákona 

253
 § 16 energetického zákona 

254
 § 6a zákona o podpoře obnovitelných zdrojů 

255
 Např. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 539/2002 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a 

tepla k § 25 odst. 12 energetického zákona. 

http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=211
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5.2 Energetický regulační úřad 

 

Energetický regulační úřad je jedním z ústředním orgánů státní správy
256

, jehoţ 

úloha spočívá především v oblasti výkonu regulace v energetice. Energetický regulační 

úřad podporuje hospodářskou soutěţ, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a chrání 

zájmy spotřebitele (konečné zákazníky) s cílem uspokojení všech přiměřených 

poţadavků na dodávku energií.
257

 Energetický regulační úřad uděluje, mění a zrušuje 

licence pro podnikání v odvětví energetiky. Licence se uděluje po splnění podmínek na 

základě ţádosti na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny a obchod 

s elektřinou.
 258

 

Energetický regulační úřad vydává právní předpisy pro regulaci, sjednocuje a 

kontroluje ceny v oblasti energetiky a vydává rozhodnutí o regulaci cen.
259

 Vţdy na 

kalendářní rok dopředu stanovuje Energetický regulační úřad výkupní cenu za elektřinu 

z obnovitelných zdrojů a výši zelených bonusů. Formou sdělení vyhlašuje výši 

vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených 

provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy. 

Energetický regulační úřad vykonává dozor v energetických odvětvích, včetně dozoru 

v oblasti kontroly cen v energetice podle zákona o cenách.  

Energetický úřad řídí a navenek za něj jedná předseda Energetického 

regulačního úřadu, který je volen vládou na funkční období 5 let. Sídlem Energetického 

regulačního úřadu je Jihlava.
260

 

                                                 
256

 § 2odst. 1 bod. 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

257
 § 17 odst. 4 energetického zákona 

258
 § 3 odst. 3 a § 4 energetického zákona 

259
 Blíţe je regulace cen upravena v zákoně o cenách a vyhlášce č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulace cen. 

260
 více v § 17 energetického zákona 
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5.3 Státní energetická inspekce  

 

Státní energetická inspekce je organizační sloţkou státu. Je správním úřadem, 

který je při své činnosti podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
261

 Státní 

energetická inspekce je kontrolním a sankčním orgánem státní správy v oblasti 

energetiky, resp. v oblasti obnovitelných zdrojů energie, který je k tomu odborně 

způsobilý.
262

 Státní energetická inspekce kontroluje jak na návrh Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR, Energetického regulačního úřadu, tak z vlastního podnětu dodrţování 

zákona o vyuţívání obnovitelných zdrojích energie.
263

 Kontrola se můţe týkat zejména 

splnění podmínek připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, dále uplatnění 

podpory pro obnovitelné zdroje. Státní energetická inspekce je oprávněna k ukládání, 

vybírání a vymáhání pokut. Můţe je ukládat provozovatelům regionální distribuční 

soustavy, přenosové soustavy či výrobci elektřiny při nedodrţení zákona. Státní 

energetická inspekce dále kontroluje dodrţování zákona o hospodaření energií. Při 

výkonu kontroly se Státní energetická inspekce řídí zákonem č. 552/1991 Sb., o státní 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
264

 

Organizační strukturu tvoří ústřední inspektorát a územní inspektoráty, jejichţ 

územní působnost je dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a 

Magistrátem hlavního města Prahy. Sídlo státní energetické inspekce je v Praze. V čele 

ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu 

a obchodu. Státní energetická inspekce je ve smyslu zákona o majetku ČR organizační 

sloţkou státu a rozpočtovou organizací.
265

 

                                                 
261

 hlava čtvrtá energetického zákona 

262
 KLOZ M., MOTLÍK J., PETRŢÍLEK P., TUŢINSKÝ M.: Využívání obnovitelných zdrojů energie: 

Právní předpisy s komentářem, 1. vydání, Linde Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7201-670-9, str. 125. 

263
 § 8 zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů. 

264 
§ 92- § 95 energetického zákona. 

265
 § 92 odst. 1, 2, 4 energetického zákona 
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5.4 Ministerstvo životního prostředí 

 

Ministerstvo ţivotního prostředí je ústředním orgánem státní správy, přičemţ 

jeho úloha v oblasti obnovitelných zdrojů energie vyplývá nepřímo z působnosti v 

oblastech jako je ochrana ovzduší, přírody a krajiny, či ochrana nerostných zdrojů, aj.
266

 

Ministerstvo také zpracovává Státní politiku ţivotního prostředí. Jednou z kladených 

priorit je vývoj energetiky v reţimu udrţitelného rozvoje.
267  

Ve věcech ţivotního 

prostředí je orgánem vrchního státního dozoru.
268

 

                                                 
266 

§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů  

267
 Státní politika životního prostředí České republiky 2001-2010, str. 24 [online]. 2010. [citováno dne 

2011-08-16] Dostupné z WWW: <http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika/$FILE/sp 

zp%202004-2010.pdf>. 

268 
§ 19 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika/$FILE/spzp%202004-2010.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika/$FILE/spzp%202004-2010.pdf
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Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se podle cíle stanoveného v úvodu snaţila 

zanalyzovat právní úpravu obnovitelných zdrojů energie a předloţit ucelený přehled 

této problematiky. Vycházíme-li z obecného základu, jedná se u zvoleného tématu o 

velmi rozsáhlou problematiku, kterou pro účely této práce nebylo moţné v celé její šíři 

vyčerpat. Vhodnější volbou by bylo zvolit téma se zaměřením pouze na vybrané 

aspekty problematiky, které se v dnešní době staly velmi aktuálními (např. nástroje 

podpory) a kvalitně prohloubit poznatky jak na české, tak evropské a mezinárodní 

úrovni.
 269 

Poslední jmenovaná dimenze musela být, vzhledem k poţadavkům na rozsah 

diplomové práce, zcela opomenuta. Průběh vypracování práce ztěţovala skutečnost, ţe 

v současné době chybí dostatek české literatury, která by se problematikou zabývala. To 

platí jak pro energetické právo, tak pro právní úpravu obnovitelných zdrojů energie.  

Právní předpisy upravující obnovitelné zdroje nemůţeme povaţovat za 

předmět samostatného právního oboru, nýbrţ je dílčí oblastí práva energetického. 

Z vazby na energetickou i neenergetickou legislativu je patrný průřezový charakter 

odvětví. Problematika prostupuje do velkého mnoţství právních předpisů 

veřejnoprávního i soukromoprávního charakteru. Jako neopominutelná část 

energetického práva sehrává důleţitou roli v národních právních řádech i v právu 

Evropské unie. Téma obnovitelných zdrojů energie je v souvislosti s ochranou ţivotního 

prostředí a ochranou klimatického systému Země velmi aktuální. Při práci s literaturou 

vyplynulo, jak je téma ve skutečnosti bohaté a kolik zajímavých rozporů obsahuje.  

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů skýtá oproti výrobě pomocí tradičně 

vyuţívaným zdrojům řadu výhod, kterým dominuje především méně škodlivý vliv na 

ţivotní prostředí a klimatický systém Země. Zařízení vyuţívající obnovitelné zdroje 

energie jsou však na druhou stranu, za současného stavu technologií, zařízení nízké 

energetické účinnosti. Ta je spolu s vyššími cenami na nákup a provoz zařízení hlavním 

důvodem, který si ţádá zavedení systému podpory do právních řádů. Bez finanční 

                                                 
269

 Mezi výzvami energetické politiky Evropské unie jsou mimořádně důleţitá témata ochrany ţivotního 

prostředí, témata jednotného společného trhu, přeshraniční energetické infrastruktury, propojenosti sítí, 

energetické bezpečnosti, aj. Další rozměr dostává problematika na úrovni mezinárodního práva. Zde jsou 

otázkami především problémy světové energeticky, či otázky regulace energetiky mezinárodním právem. 
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pomoci, která bude stabilně zakotvena v právní řádu, lze jen s velkým rizikem vstoupit 

a účastnit se hospodářské soutěţe na energetickém trhu a konkurovat dosud nejvíce 

vyuţívaným zdrojům energie. 

V průběhu zpracování diplomové práce vyplynula úzká souvislost české právní 

úpravy s právní úpravou práva Evropského. Zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných 

zdrojů energie vznikl teprve na základě povinnosti implementace směrnice č. 

2001/77/ES. Do té doby chyběla v národním právním řádu ucelená právní úprava. Na 

úrovni Evropské unie je podpora zvýšeného vyuţívání obnovitelných zdrojů řazena 

mezi opatření, která jsou potřebná ke splnění závazků přijatých za účelem boje proti 

změnám klimatu. Mezi tyto závazky patří především Kjótský protokol k Rámcové 

úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 1997
270

 a další závazky, 

které si klade Evropská unie. V těch jde dokonce nad rámec Kjótského protokolu.
271

 

Energetická politika je v primárním právu zakotvena teprve od přijetí Lisabonské 

smlouvy, dlouhodobě však patří mezi oblasti, kterým je věnována velká pozornost a 

které jsou řazeny mezi oblasti se zvláštní prioritou. Ačkoliv patří energetika do oblastí 

sdílených pravomocí Evropské unie a členských států, státům je ponechána suverenita v 

otázkách skladby zásobování energií, volby mezi různými zdroji a podmínek pro jejich 

vyuţívání. Dosud zůstala nevyjasněná otázka, zda nejsou obnovitelné zdroje upraveny 

ustanovením čl. 192 Smlouvy o fungování EU, kde je zakotvena politika pro oblast 

ţivotního prostředí, včetně boje proti změnám klimatu. Podpora vyuţívání a rozvoje 

obnovitelných zdrojů je a bez pochyby zůstane pevnou součástí energetické politiky. 

V České republice je základním právním předpisem zákon o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů, který byl přijat v druhé polovině roku 2005. Jeho úkolem bylo 

zakotvit a rozšířit dosud fungující systém podpory, který byl rozptýlen do více zákonů, 

podpořit ještě větší rozvoj vyuţívání obnovitelných zdrojů a zajistit trvalé zvyšování 

jejich podílu na spotřebě elektřiny. K tomu je zákonem zaveden systém podpory, který 

spočívá zejména na právu přednostního připojení zdroje elektřiny do přenosové nebo 

distribuční soustavy, systému povinného výkupu za stanovené minimální výkupní ceny, 

                                                 
270

 Českou republikou byl Kjótský protokol ratifikován v roce 2001. Smluvní strany se zavázaly, ţe omezí 

a sníţí emise skleníkových plynů a tím podpoří udrţitelný rozvoj. Cílem je sníţit v kontrolním období let 

2008-2012 emise skleníkových plynů nejméně o 5 % vzhledem k úrovni z roku 1990. (v souladu s čl. 1 a 

čl. 3 Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě organizace spojených národů o změně klimatu) 

271
 tzv. Klimaticko-energetický balíček z roku 2008, Je stanoven dlouhodobý cíl do roku 2020 spočívající 

ve sníţení emisí skleníkových plynů nejméně o 20% oproti roku 1990. 
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které jsou regulovanými cenami, a systému zelených bonusů, jejichţ které jsou 

příplatkem k trţní ceně.  

Systém podpory zakotvený v zákoně se ukázal v minulosti problematický, a to 

především po jeho ekonomické stránce. Finanční podpora, která byla zákonem 

garantována, nemohla být pruţně upravena tak, aby odráţela skutečnou potřebu. Od 

roku 2005 došlo především ke sníţení nákladů na nákup a provoz zařízení vyuţívajících 

energie slunce (fotovoltaických panelů) a tudíţ se i postupně zkrátila doba návratnosti 

vloţené investice, ze které celý systém výkupních cen vycházel. Atraktivnost příspěvku 

na výrobu elektřiny přiměla mnoho investorů ke vstupu na energetický trh a tím nastal 

náhlý nepředvídatelný rozvoj, který měl negativní dopad do mnoha sfér. (ekonomické, 

ţivotního prostředí) Podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů se stala předmětem změn 

v novelizacích zákona v letech 2009-2011. Zákonodárná činnost tak reagovala aţ na 

vzniklou situaci, první změny v právní úpravě nastaly aţ s účinností od roku 2010. 

Vzhledem k roli práva v systému podpory lze hodnotit pozdní reakci označit za velmi 

negativní. Vzhledem k ochraně práv a oprávněných zájmů všech subjektů, ať drţitelů 

licencí či konečných zákazníků, lze označit tuto situaci po právní stránce za velmi 

problematickou. 

V současné době je připravován nový vládní návrh zákona o podporovaných 

zdrojích energie a o změně některých zákonů. Ke dni dokončení této diplomové práce 

byl návrh zákona projednáván ve třetím čtení legislativního procesu v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky. Pokud bude návrh zákona schválen, bude do 

právního řádu České republiky implementována směrnice 2009/28/ES, jejíţ 

implementaci je povinnosti provést do 5.12.2011. Zákon by měl být jedním z opatření, 

kterými bude dosaţeno cílů evropské úpravy, které předepisují zvýšení podílu energie 

z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě energie na 13% v roce 2020, resp. 

10% v dopravě. Návrh zákona vychází z principu kontinuity, zachovává některé 

principy současného systému podpory, kterými jsou např. garance návratnosti vloţené 

investice, subjekt, který povinně vykupuje elektřinu, alternativní formy systému 

podpory, odvody z elektřiny ze slunečního záření. Návrh zákona zpřesňuje některé 

povinnosti, které sice jiţ v zákoně uvedeny byly, ale dovolovaly více interpretací. 

Napříště by tak bylo zákonem výslovně stanoveno, ţe nárok na přednostní připojení 

k přenosové nebo k distribuční soustavě vzniká výrobnám elektřiny z podporovaných 
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zdrojů jen tehdy, pokud tím nedojde k narušení spolehlivosti a bezpečnosti soustavy. 

Nově se vkládá do zákona moţnost volby z různých forem podpory v závislosti na 

instalovaném výkonu elektřiny. Navrhovaný zákon obsahuje podporu výroby tepla 

z obnovitelných zdrojů energie, včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu 

ze zdrojů druhotných
272

, pro které je v současné době obsaţena právní úprava 

v energetickém zákoně.
273

  

Strategická a dlouhodobá podpora takového chování, které bude zohledňovat 

ochranu ţivotní prostředí, si ţádá komplexní přístup k problematice. Z nástrojů ochrany 

ţivotního prostředí a odvětvových cílů bude vhodné nepodcenit v právu úlohu i jiných 

druhů nástrojů neţ ekonomických (např. administrativních, informačních aj.). Přímá, 

dlouhodobá podpora výroby obnovitelných zdrojů energie je nutná z hlediska investiční 

jistoty, ale není jedinou moţností podpůrného schématu, které zajistí dosaţení cílů 

v oblasti udrţitelné energetiky a ochrany klimatu, ochrany ţivotního prostřed a 

udrţitelného rozvoje. Vedle existujících ekonomických nástrojů by další moţností 

mohlo být např. zavedení tzv. ekologické daně, či systém obchodování s ekowaty 

v oblasti energetiky. Při podpoře obnovitelných zdrojů energie je třeba vybrat takovou 

variantu, která bude přinášet co nejniţší náklady a dopad na státní rozpočet.
 274 

Jednotlivé aspekty problematiky by měly být řešeny společně a ve vzájemných 

souvislostech. U všech opatření je nutné dbát na stabilní právní úpravu. Systém by tak 

měl splňovat kritérium flexibility a k úvahám de lege merenda by mohlo být zavedení 

větší diferenciace současně platného systému podpory. 

V systému podpory byly v této práci opomenuty programy podpory, pro které 

jsou získávány finanční prostředky částečně ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Jedním z programů na podporu při financování je např. tzv. Státní program na podporu 

                                                 
272

 V § 32 energetického zákona. Druhotnými zdroji jsou „využitelné energetické zdroje, jejichž 

energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při 

uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání 

nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské 

činnosti“ (§ 2 odst. 2 písm. a) pododst. 2) energetického zákona). 

273
 Blíţe v důvodové zpráva k návrhu novely zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů, 

sněmovní tisk č. 369, vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie je 1.11.2011 ve 3. čtení 

legislativního procesu [online]. 2010. [citováno dne 2011-08-16] Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/ 

sqw/historie.sqw?o=6&t=369>. 

274
 DOLEŢALOVÁ, H.: Ekonomické nástroje podpory využívání obnovitelných zdrojů, Biom.cz [online]. 

2010. [citováno dne 2011-08-16]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-

nastroje-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju>. 

http://www.psp.cz/%0bsqw/historie.sqw?o=6&t=369
http://www.psp.cz/%0bsqw/historie.sqw?o=6&t=369
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/ekonomicke-nastroje-podpory-vyuzivani-obnovitelnych-zdroju
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úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie, jeţ je podpůrným dotačním 

programem zřizovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě zákona o 

hospodaření energií.
275,276

 Je zaměřen na zvýšení úspor a vyuţití obnovitelných zdrojů, 

úspory energie, energetické poradenství, propagaci, mezinárodní spolupráci a další 

specifické projekty. Nevýhodou programu tohoto typu je jejich omezenost z hlediska 

trvání a rozpočtu. Dalším zavedeným programem je např. program Podnikání a 

Inovace.
277

 Čerpání prostředků z těchto programů je podmíněno podáním ţádosti u 

příslušného subjektu, splněním podmínek a dodrţení lhůty.  

Na tomto místě bych ráda zdůraznila skutečnost, ţe k dosaţení stanovených 

cílů v oblasti sniţování emisí skleníkových plynů netkví potenciál pouze ve vyuţívání 

obnovitelných zdrojů, nýbrţ je třeba dbát i na opatření v dalších oblastech. Těmi jsou 

úspory energie při spotřebě, sniţování energetické náročnosti a podpora energetické 

účinnosti jak u spotřeby, tak u výroby. 
278

 Pozornost by tak měla být věnována také 

právním předpisům zaměřeným na chování konečných zákazníků (např. nákup 

energeticky účinných výrobků
279

). 

 Jedním z opatření je také podpora vědy, výzkumu a vývoje v oblasti nakládání 

s energií, energetických úspor a vyuţití obnovitelných zdrojů energie, k navýšení 

energetické účinnosti vyuţívaných technologií při. A dále podpora dalšího vývoje a 

                                                 
275

 § 5 zákona o hospodaření energií  

276
 V současné době je státním programem na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie program Efekt 2011. Dotace jsou poskytovány především na osvětovou činnost, energetické 

plánování, menší investiční akce, pilotní projekty [citováno dne 2011-08-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/24918>. 

277
 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013 [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-16]. 

Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/>. 
278 

Právní úprava obsaţená v zákoně o hospodaření energií hovoří o účinnosti energie při výrobě elektřiny 

a tepelné energie, při její výrobě a rozvodu, o účinnosti spotřebičů uváděných na trh, aj. Zákon upravuje 

dále energetickou náročnost budov. Nové poţadavky na energetickou náročnost budov stanovuje 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické účinnosti budov ze dne 19.5.2010, 

kterou bude nutné implementovat do 9.7.2012. Ta klade důraz na minimální poţadavky na energetickou 

náročnost budov, u některých budov stanovuje „téměř nulovou spotřebu energie“ [online]. 2010. 

[citováno dne 2011-08-17]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 

uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:CS:PDF>. 

279
 Oblast energetických výrobků uváděných na trh nově upravuje Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 

spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku ze dne 19.5.2010. Státy měly 

povinnost uvést své právní a předpisy do souladu se směrnicí do 20.7.2011. V České republice prozatím 

příslušná ustanovení v zákonu o hospodaření energií chybí [online]. 2011. [citováno dne 2011-08-17]. 

Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012: 

CS:PDF>. 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/24918
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?%0buri=OJ:L:2010:153:0013:0035:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?%0buri=OJ:L:2010:153:0013:0035:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:CS:PDF


- 68 - 

zavádění environmentálních technologií (technologií, které mají co nejniţší dopad na 

ţivotní prostředí) a podporovat opatření pro rozvoj a vyuţívání technologických inovací 

(např. ke skladování energie).
280

 Je třeba vyvodit patřičné důsledky nejen při výzkumu a 

vývoji, ale při zavádění technologií na trh. Vzhledem k rychlosti a nepředvídatelnosti 

technologického pokroku v tomto odvětví nelze vyloučit, ţe metody získávání energie, 

nebudou spočívat na zcela novém řešení. Minimálně by měl technologický pokrok 

postoupit v krátkém čase tak daleko, aby alternativní zdroje a jejich vyuţívání 

nevyţadovaly podporu takového rozsahu, v jakém je v právním řádu zakotvená dnes. 

V budoucnu by taktéţ mohlo být uvaţováno o uplatnění podpory pro některé typy 

obnovitelných zdrojů za předpokladu, ţe dosahují minimální hodnoty účinnosti. Právní 

úprava je tak nemalou měrou ovlivněna technologickým pokrokem. 

Udrţitelná energetika si také ale také ţádá výchovná a osvětová opatření. Díky 

nim by jakákoliv opatření administrativního, či ekonomického nebo právního 

charakteru v oblasti alternativních zdrojů energie byla společností akceptována mnohem 

jednodušeji. 
 

Závěrem bych chtěla uvést, ţe mohutný rozvoj obnovitelných zdrojů energie si 

vyţádal úvahy o investicích do modernizace přenosové a distribuční soustavy. Hovoří 

se dokonce o přetíţení sítí, které si vyţádá velké investice nejen do údrţby, ale dále i 

rozvoje energetické infrastruktury. V Evropské unii byl aktuálně předloţen plán 

k rozvoji vnitřního trhu s energií tak, aby byly nejen zabezpečeny nejen bezpečné 

dodávky elektřiny v rámci celého prostoru Evropské unie, ale také aby byla přeprava 

úspornější.
 281

 Velké investice k rozvoji přenosové soustavy jsou předpokládány i 

v České republice. I zde je zapotřebí strategický plán a kvalitní právní úprava.
282

 

Téma diplomové práce jsem si zvolila v době velkého nadšení z rozvoje 

obnovitelných zdrojů a oslavy přijetí nového zákona, které následovalo vzor jiných 

evropských států. Diplomovou práci dokončuji v době, kdy existuje nejednotnost při 
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Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií, který byl schválen dne 20.6.2009 

[online]. 2009. [citováno 2011-08-17]. Dostupné z WWW: <http://www.integranet.cz/en/detail.php?id= 

78&id_web=5>. 

281
Komise vytvořila balíček pro energetickou infrastrukturu, tisková zpráva ze dne 19.10.2011 [online] 

2011. [citováno dne 2011-10-19]. Dostupné z WWW: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?re 

ference=MEMO/11/710&format=HTML&aged=0&language=CS&guLanguae=en>. 

282
 ČEPS chystá investice do rozvoje sítí, euractiv.cz [online] 2011. [citováno dne 2011-10-19]. Dostupné 

z WWW: <http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/ceps-chysta-masivni-investice-do-rozvoje-siti-0083 

33 >. 
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volbě energetických zdrojů a roli obnovitelných zdrojů energie. Např. Německá 

spolková republika stojí v současné době na počátku tzv. „energetické revoluce“. 

Podporuje se takový způsob ekonomického růstu, který zároveň šetří přírodní zdroje, 

neohroţuje zdraví a kvalitu ţivotního prostředí. Za tím účelem se prosazuje trend stále 

zvyšujícího se vyuţívání obnovitelných zdrojů. V politických debatách se hlavním 

argumentem stala snaha o vyvarování se moţným jaderným katastrofám.
283

  

I při splnění poţadavků Evropské unie, aby byly obnovitelné zdroje při 

vyuţívání zohledněny, jedná se v České republice o doplňkový druh vyuţívaného 

zdroje. To je potvrzeno i platnou Státní energetickou koncepcí. Česká republika patří 

dlouhodobě mezi státy, pro které slunce, vítr, voda aj. zůstávají něčím, co bychom, 

vzhledem k současným podmínkám, mohly označit za drahé luxusní „butikové 

palivo“.
284

  

Role práva se v minulosti ukázala pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie 

nezastupitelná a závěrem lze tak zmínit, ţe právní úprava musí vykazovat kvalitu, která 

bude nejen odpovídat poţadavkům Evropské unie, ale také nepodcení moţný vývoj 

konkrétní situace v České republice v budoucnosti. Právní úpravu obnovitelných zdrojů 

energie nelze v ţádném případě podcenit tak, jak se tomu stalo v minulosti. 

                                                 
283

 Přednáška Dr. Norberta Röttgena, ministra ţivotního prostředí ve Spolkové republice Německo 

k tématu „Aufbruch ins neue Energiezeitalter“ uskutečněné dne 8.6.2011 na Freie Universität v Berlíně. 

Dostupné z WWW: <http://www.fu-berlin.de/campusleben/videos/2011/110610_roettgen/index.html>. 

284
 McKenna P.: Renewable energy could „rape“ nature, newscientist.com [online]. 2007. [citováno dne 

2011-10-19]. Dostupné z WWW: <http://www.newscientist.com/article/dn12346-renewable-energy-

could-rape-nature.html>. 
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Příloha č. 1 

Hodnoty vyjádřené směrnicí 2001/77/ES týkající se České 

republiky 

 

Směrnice 2001/77/ES byla doplněna Smlouvou o přistoupení k Evropské unii 

(v platnosti od 1.4.2004), která se elektřinou z obnovitelných zdrojů energie zabývá ve 

své Příloze II, části 12. Text týkající se České republiky je následující: 

 

Stát Výroba elektřiny 

z OZE v TWh 

v roce 1997* 

Podíl výroby 

elektřiny z OZE v 

% v roce 1997 

Podíl výroby 

elektřiny z OZE v 

% v roce 2010**
 

Česká republika 2,36 3,8
ii
 8,0

iii
 

 

zdroj: PETRŢÍLEK P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, 1. vydání, 

LexisNexis CZ s.r.o., Praha, 2007, ISBN 978-80-86920-20-7, str. 41. 

 

 *Údaje pro Českou republiku se vztahují k roku 1999. 

 **Procentní příspěvek se zakládá na vnitrostátní výrobě elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie vydělené hrubou národní spotřebou energie. Vnitrostátní spotřeba se 

zakládá na údajích roku 2000. 
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Příloha č. 2  

Předpokládaná doba životnosti výroben energie 

z obnovitelných zdrojů 

 

Předpokládaná doba ţivotnosti 

energie vody- vodní elektrárny 30 let 

energie biomasy 20 let 

bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn z uzavřených dolů 20 let 

fotovoltaika 15 let 

energie větru- větrné elektrárny 20 let 

geotermální energie- vyuţití nízkopotenciálního tepla 20 let 

 

Zdroj: Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře 

výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů. 
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Resumé 

Právní úprava obnovitelných zdrojů energie 

 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou obnovitelných zdrojů energie, 

podává ucelený přehled oboru, překračujícího nejen hranice energetického práva, avšak 

taktéţ přesahujícího hranice států. Bude-li zohledněna pouze jeho národní dimenze, 

nebude se jednat o komplexní popis dané problematiky. Diplomová práce se zabývá 

právním základem obnovitelných zdrojů energie v českém právu, který je však ve velké 

míře ovlivněn právní úpravou evropského práva. Důraz je kladen na analýzu zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v kontextu 

energetického práva. První kapitola představuje úvod do problematiky obnovitelných 

zdrojů energie. Společně s pojmovým vymezením jsou vysvětleny přednosti a dále 

nevýhody vyuţívání obnovitelných zdrojů, které je nutné k pochopení zvláštní nutnosti 

podpory výroby obnovitelných zdrojů. Druhá kapitola se vztahuje na právní úpravu 

obnovitelných zdrojů energie v evropském právu. Tu jsou vylíčeny cíle, principy a 

výzvy energetické politiky, které jsou nově zakotveny v primárním právu. V kontextu 

Lisabonské smlouvy je popsána úloha čl. 194, stejně tak jeho vztah k čl. 192 Smlouvy o 

fungování EU. V rámci sekundárního práva jsou představeny především směrnice 

2001/77/ES a 2008/28/ES, které stanoví konkrétní podíl obnovitelných zdrojů energie 

na hrubé spotřebě energie. Třetí kapitola představuje stěţejní část této práce. Její úloha 

je charakterizovat českou právní úpravu obnovitelných zdrojů energie, přičemţ 

pozornost bude věnována systému podpory výroby, kterou reprezentují v České 

republice 2 alternativní systémy- výkupní ceny a zelené bonusy. Kapitola čtvrtá je 

zaměřena na nástroje ochrany ţivotního prostředí a pátá kapitola se zabývá pojednáním 

o orgánech státní správy v odvětví obnovitelných zdrojů energie. Cílem závěrečné 

kapitoly je vypořádání se s klíčovými tezemi práce a shrnutí dnešní právní úpravy 

v rámci evropského a českého právního řádu. Ze závěrečné části a poznámek de lege 

ferenda vyplývá, ţe právní úprava můţe být v budoucnosti ještě zřetelně zkvalitněna, 

resp. by v některých svých částech zřetelně vylepšena být nutně měla. K vypracování 

této diplomové práce byla pouţita převáţně analýza právních předpisů a dalších 

relevantních textů. 
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Summary in English 

Legal regulation of the renewable energy resources 

 

This master´s degree thesis deals with the legal framework of renewable energy 

resources and provides an overview of the global issue, which cannot be confined by 

national borders, and therefore cannot be wholly examined on a by-country basis, but 

must be examined holistically. The Master´s degree thesis describes the legal bases of 

Czech law on Renewable Energy Resources, which is largely influenced by European 

energy policy regulations. The emphasis is therefore put on the analysis of the Act Nr. 

180/2005 Sb., on the promotion of the use of renewable energy resources, as amended 

in the context of the European Law. The first chapter consists of an introduction of the 

issue of renewable energy as well as definitions. The advantages and disadvantages of 

renewable energy will be explained. It is necessary to understand the special necessity 

of the promoting of renewable energy resources. Chapter Two concentrates on the legal 

regulation of the renewable energy resources in European law. The goals, principles and 

challenges of the European energy policy are presented, which have recently been 

incorporated in Czech law. In the context of the Lisbon Treaty, the tasks of Article 194, 

like its relationship with Article 192 Treaty on the Functioning of the EU, are described. 

In the scope of secondary law directive Nr. 2001/77/EC and Nr. 2009/28/ES, which set 

the concrete part of the renewable energy resources in the energy supply in the 

member´s states, are presented. The third chapter comprises the principal part of this 

thesis. Its function is to characterize the legal basics of renewable energy resources in 

Czech law, characterized by two different theories-- “Feed-In tariffs” and “Green 

Bonus”. Chapter four focuses on instruments of the environmental protection and 

chapter fifth deals with government bodies in the branch of the renewable energy 

resources. The purpose of the final chapter is to deal with the key thesis and to outline 

the summary of the European and Czech legal regulation for renewable energy 

resources in the contemporary conditions. The methodology of this thesis is logical 

analysis of primary literature, periodical articles and other relevant texts. 
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Zusammenfassung in Deutsch 

Die Rechtsrahmen für erneuerbare Energiequellen 

 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Rechtsrahmen für die erneuerbaren Energien 

und sie bietet den Überblick über den fachüberschreitenden Bereich, der nicht auf die 

Staatsgrenzen limitiert und deshalb auch nicht im nationalen Alleingang ganzheitlich 

beschrieben werden kann. Die Diplomarbeit schildert die Rechtsgrundlagen in dem 

tschechischen Recht, die von den europäischen Vorgaben in weitem Ausmaß geprägt 

worden sind. Die Betonung ist darauf hingestellt, die Analyse des Gesetzes 

Nr. 180/2005 Sb, zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien im Kontext des 

Energierechts darzustellen. Das erste Kapitel umfasst eine Einleitung in die 

Problematik. Zusammen mit der Begriffsbestimmung werden sowohl die Vorteile bei 

der Nutzung der erneuerbaren Energiequellen, als auch die Nachteile erklärt, die für das 

Verständnis der besonderen Notwendigkeit der Förderung nötig sind. Das zweite 

Kapitel bezieht sich auf die Rechtsregelung in dem europäischen Recht. Hier werden 

die Ziele, Prinzipien und Herausforderungen von der Energiepolitik dargestellt, die auch 

neu im Primärrecht verankert worden sind. Hier werden die Aufgabe des Artikels 194, 

sowie seine Beziehung zu dem Artikel 192 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU 

beschrieben. Im Rahmen des Sekundärrechts werden die Richtlinien Nr. 2001/77/EC 

und Nr. 2009/28/EC vorgestellt, die den konkreten Anteil an den erneuerbaren Energien 

in der Energieversorgung der Mitgliedstaaten stellen. Das dritte Kapitel bildet den 

wesentlichen Teil dieser Arbeit. Seine Aufgabe ist die Rechtsgrundlagen in dem 

tschechischen Recht zu charakterisieren, wobei die Aufmerksamkeit auf der Förderung 

von Energieerzeugung liegt, die in der Tschechischen Republik zwei alternative 

Schemen repräsentieren- „Einspeisetarif“ und „Grüner Bonus“. Das vierte Kapitel 

konzentriert sich auf die Instrumente des Umweltschutzes und das fünfte Kapitel 

beschäftigt sich mit der Staatsverwaltung im Bereich der erneuerbaren Energiequellen. 

Ziel des Schlusskapitels ist sich mit den gewählten Kernthesen auseinanderzusetzen und 

die Zusammenfassung des Rechtsrahmens in der heutigen Gestalt auszulegen. Zu der 

Ausarbeitung dieser Diplomarbeit wird hauptsächlich die logische Analyse der 

Rechtsvorschriften und Texte benutzt. 



 

 

Abstrakt 

 

Přijetím zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů v roce 2005 učinila Česká 

republika významný krok vpřed v nazírání energetiky z hlediska vztahu k ţivotnímu 

prostředí a ochraně klimatického systému Země. Tímto byl sledován příklad jiných 

členských zemí Evropské unie, které podporují vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, 

v duchu povinností vyplývajících z Kjótského protokolu, s cílem sniţování emisí 

skleníkových plynů. Cílem této diplomové práce je logická analýza relevantních právních 

předpisů v evropském a českém právu, přičemţ důraz je kladen na zákon č. 180/2005 Sb., 

o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů energie a jeho výklad v systému energetického 

práva. Zvláštní pozornost je věnována systému podpory výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, kterou tvoří dva alternativní systémy - výkupní ceny a zelené bonusy. Včetně 

vymezení obnovitelných zdrojů energie v úvodní části zahrnuje tato diplomová práce 

základní přehled obsáhlé právní problematiky. Diplomová práce je rozdělena celkem do 

pěti samostatných kapitol, které spolu úzce souvisí. 
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Abstract 

 

With the adoption of the Act on Promotion of Use of Renewable Energy Resources in 

2005, the Czech Republic took a significant step forward to examine the economic field 

of energy in general in light of environmental and climate protection. With this act, the 

Czech Republic followed the example of other European Union member states in 

asserting the goal of reducing greenhouse gas emissions and seeking alternative energy 

resources in the spirit of the Kyoto Protocol obligations. The goal of this Master´s thesis 

is to present and logically analyze the relevant legal legislation concerning renewable 

resources passed in the Czech law. The emphasis of this analysis of the Act No. 180/2005 

Sb. on the Promotion of the Use of Renewable Energy Resources in the context of energy 

law, whereby the attention is placed on promotion of energy production, those in the 

Czech Republic represent two alternative schemes: “feed-in tariff” and “green bonus 

certificates.” With the broad definition of renewable energy resources in the introduction, 

this thesis comprises a basic overview of this comprehensive legal problem. This thesis 

consists of five separate chapters, which are closely related. 
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Abstrakt 

 

Mit der Abnahme des Gesetzes zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien hat 

die Tschechische Republik den bedeutsamen Schritt vorwärts untergenommen, um den 

wirtschaftlichen Bereich Energie unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes und 

Klimaschutzes anzusehen. Das Beispiel von den anderen Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union wurde hiermit verfolgt, das Ziel der Verringerung der 

Treibhausgasemissionen im Geiste der Verpflichtungen aus dem Kyoto Protokoll und die 

Nutzung der erneuerbaren Energiequellen zu fördern. Das Ziel dieser Diplomarbeit liegt 

darin, die logische Analyse von den relevanten Rechtsvorschriften in dem europäischen 

und tschechischen Recht darzustellen. Die Betonung ist darauf abgestellt, die Analyse des 

Gesetzes Nr. 180/2005 Sb., zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien im 

Kontext von dem Energierecht darzustellen, wobei die Aufmerksamkeit auf der 

Förderung von Energieerzeugung liegt, die in der Tschechischen Republik zwei 

alternative Schemen repräsentieren- „Einspeisetarif“ und „Grüner Bonus“. Mit der 

breiten Begriffsbestimmung der Erneuerbaren Energiequellen in der Einführung bietet 

diese Diplomarbeit den Grundüberblick über die umfangreiche Rechtsproblematik. Diese 

Diplomarbeit besteht aus fünf einzelnen Kapiteln, die alle eng zusammenhängen. 
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