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Úvod 

Význam právní úpravy obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj“) 

nabývá v posledních letech v České republice na důležitosti. Téma právní úpravy 

obnovitelných zdrojů v České republice jsem si zvolil z důvodu dlouhodobějšího zájmu o 

danou problematiku. Cílem této práce není rozebrat každý jednotlivý paragraf v zákoně a 

provést pouhý popis základních legislativních předpisů, i když jisté vysvětlující pasáže 

důležitých ustanovení bude nutné zmínit. Cílem práce je přiblížit čtenáři problematiku 

obnovitelných zdrojů nejen z pohledu zákonodárce a účelu jednotlivých norem, ale také 

poukázat na zdařilou či hůře provedenou aplikaci jednotlivých ustanovení v praxi a jeho 

reálné dopady na účastníky trhu s elektřinou. Energetické právo patří mezi ty oblasti práva, 

které jsou nejvíce ovlivněny a vzájemně provázány s dalšími vědními obory, především pak 

s ekonomií. Jsem toho názoru, že pouze takto komplexní pohled na zvolenou problematiku 

umožňuje co nejlépe podat kritické závěry jednotlivých ustanovení a navrhnout řešení pro 

úpravu de lege ferenda. 

Diplomová práce je strukturována celkem do šesti kapitol. První kapitola se snaží 

přiblížit čtenáři problematiku obnovitelných zdrojů a jeho roli v energetickém právu a 

národním hospodářství. Je proto nejprve třeba řádně porozumět termínu obnovitelné zdroje 

a zjistit, jak je zákonem definován a jak ovlivňuje již samotná definice právní úpravu. Jelikož 

energetické právo nežije ve státě vlastní životem, ale je provázáno přeshraničními vazbami 

s okolními státy, je nezbytné se zmínit o energetické politice Evropské unie, jejíž jsme 

součástí. S tématem obnovitelných zdrojů úzce souvisí využívání biopaliv. O biopalivech, 

jakožto o energii z obnovitelných zdrojů využívanou v dopravě, se zmiňují důležité 

normativní právní akty upravující výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Ačkoli je práce 

zaměřena především na problematiku výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, považuji za 

vhodné poukázat také na význam podpory biopaliv. V rámci první kapitoly seznámím čtenáře 

s nejdůležitějšími obnovitelnými zdroji využívanými na našem území. Na toto představení 

jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů navazuje důležitá kapitola popisující výhody a 

nevýhody využití obnovitelných a konvenčních zdrojů energie. Záměrně jsem v této kapitole 

využil více pramenů z různých vědních disciplín, abych poukázal na jistou nejednotnost 

názorů na využívání obnovitelných zdrojů. Pochopení vztahů mezi jednotlivými zdroji energie 
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a získání objektivně správného pohledu umožní čtenáři udělat si vlastní názor na celou 

problematiku a případně kriticky polemizovat nad autorovými myšlenkami v dalších částech 

textu. 

Druhá a třetí kapitola pojednává o možnostech právních nástrojů ochrany životního 

prostředí, kterými je možno regulovat rozvoj a využití obnovitelných zdrojů. Dále bude 

stručně pojednáno o jednotlivých subjektech na trhu s elektřinou a vymezení jejich role ve 

vztahu k právní úpravě, nýbrž i vazeb mezi jednotlivými subjekty. Souvislosti mezi 

jednotlivými vysvětlovanými pojmy v této kapitole umožní čtenáři lépe pochopit význam 

některých ustanovení v právních předpisech. Ve čtvrté kapitole se stručně zmíním o právní 

úpravě obnovitelných zdrojů v Evropské unii, jejíž právní úpravu obsaženou v sekundárních 

právních předpisech je Česká republika povinna implementovat do národních předpisů. Jsem 

si vědom, že samotný rozbor právní úpravy obnovitelných zdrojů v evropském právu by si 

zasloužil více prostoru, ale vzhledem k rozsahu práce a vytyčenému cíli pojednám pouze o 

nejdůležitějších milnících v postoji k obnovitelným zdrojům a uvedu významné normativní 

právní akty a dokumenty. 

V páté kapitole se dostávám k úpravě obnovitelných zdrojů v českém právním 

systému, které bude věnována detailní pozornost. Odborné literatury zabývající se 

problematikou právní úpravy obnovitelných zdrojů není mnoho, proto zejména v této 

kapitole čerpám poznatky z ustanovení zákona a prováděcích předpisů, důvodové zprávy 

k zákonu, strategických dokumentů Ministerstva průmyslu a obchodu a z odborných článků 

na internetových serverech věnující se energetickému právu. V úvodní podkapitole nastíním 

vývoj české právní úpravy do současně účinné právní úpravy. Uvedu také důležité zákony 

související s obnovitelnými zdroji. Další podkapitola rozebírá nekontrolovaný rozmach 

fotovoltaických elektráren na našem území v letech 2009 a 2010 a jeho důsledky na právní 

úpravu. Vzhledem k rozsahu práce se však nejvíce zaměřím na nově přijatý a již účinný zákon 

č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen 

„zákon o podporovaných zdrojích“). Nejprve se zmíním o důvodech a významných novinkách 

přijatých v nové právní úpravě. Dále popíši hlavní změny, které vznikly reorganizací vztahů 

mezi subjekty na trhu s elektřinou. Následuje podrobný rozbor nového systému poskytování 

provozní podpory výrobnám energie z obnovitelných zdrojů a zdůrazněním největších změn 

a dopadů na stávající praxi. V další podkapitole se zmíním o dalších významných změnách, 
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které se týkaly zejména úpravy fotovoltaických elektráren. Pátou kapitolu uzavírá rozbor 

významu některých prováděcích předpisů, které jsou velmi důležité mezi výrobci pro určení 

formy provozní podpory. 

Shrnutí všech získaných poznatků v předcházejících kapitolách je uvedeno v šesté 

kapitole, která se nejprve věnuje zhodnocení jednotlivých pozitiv a negativ platné právní 

úpravy. Následuje shrnutí a význam Státní energetické koncepce na budoucí právní úpravu. 

Krátce pojednávám o připravované a již navržené novele zákona o podporovaných zdrojích. 

Poslední podkapitola se bude věnovat navrhované budoucí úpravě de lege ferenda, kterou 

bych považoval za vhodné do budoucna realizovat. V závěrečné části shrnu významné 

dosažené poznatky a doporučení získané z jednotlivých kapitol. 

Práce by si zasloužila komparaci s úpravou právních předpisů i v dalších evropských 

zemích a porovnání dílčích nuancí, ale vzhledem k vytyčenému cíli práce a jejímu rozsahu 

tuto oblast vynechám. Každá kapitola je zakončena krátkým shrnutím, které má za úkol 

zdůraznit nejvíce významné body v jednotlivých kapitolách. V práci jsou uváděny úplné názvy 

důležitých právních předpisů pouze při první zmínce, čímž je sledována lepší orientace 

čtenáře v textu. Tato práce je psaná vzhledem k účinné právní úpravě k 26. březnu 2013 

s tím, že je pojednáno i o připravovaných novelách k relevantním právním předpisům. 
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1 Obnovitelné zdroje energie 

V České republice jsou převládajícím zdrojem energie paliva, jimiž myslíme zejména 

uhlí, naftu, plyn a palivové články jaderných elektráren. Všechny tyto energetické zdroje 

nežádoucím způsobem znečišťují či ohrožují životní prostředí. Dalším záporným 

doprovodným jevem je devastace krajiny způsobená těžební činností, problematika jaderné 

bezpečnosti a ukládání jaderných odpadů. Negativní dopady na životní prostředí je proto 

snaha co nejvíce omezit, a proto narůstá na významu využití obnovitelných zdrojů a snahy o 

uspoření a omezení spotřeby energie.1 

Níže uvedené podkapitoly pojednávají o důvodech zvýšeného využití obnovitelných 

zdrojů v Evropě, resp. v České republice a dávají do souvislostí obnovitelné zdroje 

s problematikou celého energetického práva. Další text popisuje základní specifika 

jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Poslední část této kapitoly velmi široce a za použití 

uvedení více odborných názorů shrnuje základní pozitiva a nedostatky obnovitelných zdrojů. 

1.1 Obnovitelné a konvenční zdroje energie 

Pro obnovitelné zdroje nalezneme obecnou legální definici v zákoně č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí, která v § 7 odst. 2 zní: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při 

postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění 

člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.“ a v již neplatném znění 

zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“), jenž 

definicí obnovitelných zdrojů původně rozuměl „využitelný energetický zdroj, jehož 

energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy“. Konkrétní legální definici nalezneme 

v zákoně o podporovaných zdrojích, již převzal i zákon o hospodaření energií. Obnovitelné 

zdroje definují jako „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 z čistíren odpadních vod 

a energie bioplynu“. 

Český zákonodárce tak obnovitelné zdroje definuje nejdříve obecně jako obnovitelné 

nefosilní přírodní zdroje, které pak výčtovou metodou konkretizuje. Definice v českém 

                                                      
1
 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 583. 
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zákoně obsahuje oproti definici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 

23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 

zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (dále jen „směrnice 2009/28/ES“) slova „energie 

vzduchu a energie půdy“, kterými se nepřímo nahrazuje pojem aerotermální energie 

vyjadřující energii tepla získaného z okolního vzduchu.2 Pod termín energie vody by bylo 

možné subsumovat jak energii získanou z kinetické energie vody využívané ve vodních 

elektrárnách, tak hydrotermální energii spočívající ve využití tepla uložené v povrchových 

vodách. Nicméně teologickým výkladem dospějeme k závěru, že zákonodárce myslel energií 

vody právě jen vodu ve smyslu její vlastnosti působit kinetickou energií na výrobu elektřiny a 

tepla. Logicky je v našem zákoně vynechán pojem energie z oceánů uvedených ve směrnici 

2009/28/ES, což nemá v našich přírodních podmínkách své opodstatnění. Nicméně bych 

z důvodu jasného rozlišení obou možných způsobů získání energie z vody doporučil pro 

budoucí úpravu de lege ferenda rozlišit pojem vodní energie, ve smyslu energie využívanou 

ve vodních elektrárnách, a pojem hydrotermální energie využívající teplo z povrchových vod. 

Na energii vyrobenou z tepla získaného z půdy, vzduchu či vody nelze použít zákona o 

podporovaných zdrojích, který s těmito způsoby výroby elektřiny neoperuje. Nicméně 

výroba energie na tomto principu se využívá např. v tepelných čerpadlech, na jejichž pořízení 

bylo možno dostávat dotace z programu Zelená úsporám. 

Pojem obnovitelné zdroje energie (z angl. Renewable sources of energy) se často 

zaměňuje s termínem alternativní zdroje energie, což však není zcela přesné. Sousloví 

alternativní zdroje energie (z angl. Alternative sources of energy) není legálně definováno. 

Pod tímto označením dnes vnímáme zdroje energie odlišné od energií využívající jaderná 

nebo fosilní paliva. Nicméně v historii bylo období, kdy jsme jadernou energii vnímali jako 

alternativní k fosilním zdrojům. Dnes tedy pojem alternativní energie označuje totéž co 

obnovitelné zdroje, nicméně není vhodné oba pojmy zaměňovat, jelikož svou podstatou 

vyjadřují něco jiného.3 

                                                      
2
 Někteří autoři výkladem české definice rozumějí i absenci úpravy aerotermální energie, srov. FLÁŠAR, P. 

Elektroenergetika a její právní rámec v České republice. In Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. 
BENČEK, K. a kol. Praha: Asociace energetických manažerů (AEM), 2011, s. 35. 
3
 WILLIAMS, A. The Differences Between Alternative Energy, Renewable Energy, And Clean Energy. 

SubmitYourArticle.com [online]. 2009-03-05. 
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Složení energetického mixu v rámci České republiky, resp. v Evropské unii má význam 

nejen z hlediska ceny elektrické energie pro konečné spotřebitele, ale i z hlediska 

energetické bezpečnosti. Tu můžeme definovat jako „dostupnost dostatečných zdrojů za 

přijatelné ceny“.45 Z pojetí definice můžeme poté dále rozvíjet principy, které energetickou 

bezpečnost ovládají. Mezi první z nich řadíme diverzifikaci dodávek surovin, která znamená 

pokles závislosti na nejvýznamnějším dodavateli. Dalším principem je akceschopnost 

v případě obrany proti výpadkům a přerušení dodávek elektrické energie. Mezi další principy 

řadíme zákonitost integrace, spočívající ve vzájemné propojenosti a závislosti na jednotlivých 

druzích komodit. Posledním prvkem jsou informace, jejichž dostatečným množstvím a 

správným využitím docílíme snížení výkyvů v nadprodukci či nedostatku, jež poškozují 

producenty, resp. konečné zákazníky.6 

Energetická politika Evropské unie v posledním desetiletí nabývá neustále na 

významu. Mezi nejvíce zásadní témata patří otázka energetické bezpečnosti, podíl 

obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu, liberalizace trhu s elektřinou, snížení 

spotřeby energie, obchod s emisními povolenkami, podpora kombinované výroby elektřiny a 

tepla, vyšší využití biopaliv a energetických rostlin.7 Vývoj energetické bezpečnosti dostává 

ve státech Evropské unie zásadních změn. Zatímco se po 2. světové válce snižovalo využití 

uhlí jako nejvýznamnějšího energetického zdroje a vzrůstalo využití zemního plynu a ropy, 

nabývala na důležitosti současně otázka bezpečnosti dodávek energetických zdrojů. Začaly se 

tak vzájemně více prolínat ekonomické, strategické a environmentální otázky, což vyústilo 

v těsnější spolupráci na unijní a mezivládní úrovni.8 Stěžejní kapitolou energetické 

bezpečnosti Evropské unie je závislost na dodávkách energie z Ruska. V posledních letech 

vzrůstá význam strategického partnerství s Ruskem. Spolupráce mezi Evropskou unií a 

Ruskem vyústila mj. ve výstavbu plynovodu Nord Stream, jehož výstavba byla zahájena 

                                                      
4
 YERGIN, D. Ensuring Energy Security. Foreign Affairs [online]. Duben 2006, roč. 85, č. 3, s. 70. 

5
 Pojem energetická bezpečnost se často zaměňuje se surovinovou bezpečností, nicméně je však třeba oba 

pojmy odlišovat. K tomu viz blíže ŠMÍD, T. a kol. Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010, s. 26. 
6
 DANČÁK, B. a ZÁVĚŠICKÝ, J. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 15-16. 
7
 STREJČEK, I. Úskalí regulace budov s nulovou energetickou náročností. In Domy s nulovou spotřebou energie: 

geniální návrh, nebo nesmyslná regulace EU? : sborník textů. Ed. LOUŽEK, M. 1. vyd. Praha: CEP - Centrum pro 
ekonomiku a politiku, 2012, s. 16. 
8
 KUCHYŇKOVÁ, P. SPECIÁL: Energetika v letech 2004–2009. Euroskop.cz [online]. 2013-01-31. 
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v roce 2010, a v zamýšleném projektu South Stream.9 Liberalizace trhu s elektřinou byla 

završena tzv. třetím energetickým balíčkem, který mj. obsahoval pravidla pro provedení 

„unbundlingu“, tedy oddělení výroby elektřiny a plynu od distribuční soustavy.10 O zvyšování 

využití obnovitelných zdrojů na energetickém mixu Evropské unie pojednávají další kapitoly. 

Environmentální aspekty vstupují do energetického práva hned v mnoha podobách. 

Vzhledem k tématu a cíli diplomové práce je však vhodné více pojednat především o využití 

biopaliv, jejichž problematika se přímo odráží v klíčové směrnici 2009/28/ES. 

Na tomto místě považuji za vhodné zmínit nejednoznačnost v prospěšnosti dotací na 

využívání biopaliv, jejíž otázka je poměrně často diskutována odborníky.11 Umělý zásah státu 

narušuje tržní prostředí, jež na způsobené výchylky reaguje způsobem, který mnohdy kráčí 

protichůdnou cestou zamýšlené státní intervence. Jako příklad uveďme zvýhodněné a 

zvýšené pěstování kukuřice, která je jednou ze surovin pro výrobu biopaliv. Zvýšené využití 

biopaliv v dopravě má zabránit snížení emisí oxidu uhličitého v atmosféře. Tento fakt je 

nezřídka doprovázen zvýšenou poptávkou po jiné hospodářské plodině, jejíž cena zákonitě 

vzrůstá. Aby spotřebitelé ve státě, jež intervenci iniciovala, dosáhli na stejnou cenu 

požadované komodity, zvýší se poptávka po surovině v ekonomicky slabší zemi. Dosažení 

uspokojení a nasycení trhu je pak často doprovázeno kácením pralesů pro pěstování 

poptávané suroviny, což do důsledku má přesně opačný výsledek sledovaný prvotním 

státním zásahem.12 Tento tržní efekt samozřejmě platí i v dalších oblastech, na což již 

několikráte poukazoval ministr průmyslu a obchodu České republiky Martin Kuba. Ministr 

dával za příklad odezvy příliš štědrých státních podpor ve využívání obnovitelných zdrojů 

v Evropě ve zvýšené poptávce po levnějších zdrojích v Asii, zejména v Číně. Zvýšená 

produkce z fosilních paliv v těchto oblastech pak v konečném zúčtování opět směřuje proti 

zamýšlenému cíli. 

                                                      
9
 KUCHYŇKOVÁ, P. Role energetiky v politice Medvěděvova Ruska ve vztahu k EU. In Energetické vztahy mezi 

Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství nebo rivalita? : sborník příspěvků z konference pořádané 
Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s. a Ústavem mezinárodních vztahů Praha dne 9.12. 2011. Ed. TICHÝ, L. 
Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012, s. 42 a násl. 
10

 HÜNER, T. Základní změny v české legislativě vyvolané třetím energetickým balíčkem a přístup MPO k jeho 
implementaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online] 2010-09-22. 
11

 Kriticky se k subvencím biopaliv vyjádřila i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj či Světová banka. 
Dále viz BREZINA, I. Zelená apokalypsa: průvodce eko-strachem přelomu milénia. 1. vyd. Praha: Centrum pro 
ekonomiku a politiku, 2009, s. 432 a násl. 
12

 TAJOVSKÝ, L. Biopaliva pohledem ekonoma. In Biopaliva: pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti? : sborník 
textů. Ed. LOUŽEK, M. 1. vyd. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, s. 26. 
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1.2 Druhy obnovitelných zdrojů energie 

Tato kapitola má za cíl čtenáře stručně seznámit s nejvíce využívanými obnovitelnými 

zdroji v České republice, aby lépe pochopil souvislosti a termíny používané dále v práci. Podíl 

obnovitelných zdrojů na hrubé výrobě elektřiny dosahoval dle zveřejněné statistiky 

Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2011 výše 8,28 %. Největší podíl na vyrobené 

elektřině z obnovitelných zdrojů měly fotovoltaické elektrárny (2,49 %), následované 

vodními elektrárnami (2,24 %), dále výrobny využívající biomasu (1,92 %), bioplyn (1,06 %) a 

nakonec větrné elektrárny (0,45 %). Zcela zanedbatelný byl podíl elektřiny získané ze 

skládkového a kalového plynu. Na výrobě tepla se obnovitelné zdroje v roce 2011 podílely 

celkem 7,6 %, přičemž dominantní roli měla výroba tepla z biomasy dosahující 6,5 %. Za 

zmínku jistě stojí množství vyrobené elektřiny ze solárních elektráren, které v roce 2007 za 

celý rok vyrobily 2,1 GWh elektřiny, v roce 2009 pak 88,8 GWh elektřiny, následované 

obrovským nárůstem v letech 2010 a 2011, ve kterých dosahovala výroba elektřiny hodnot 

615, resp. 2 182 GWh.13 

Biomasa 

Zákon o podporovaných zdrojích legálně definuje biomasu jako „biologicky 

rozložitelnou část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství 

a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty 

pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního 

odpadu“. Stručněji lze shrnout a biomasu definovat jako substanci biologického původu 

pocházející z rostlin, živočichů a organických odpadů.14 S pojmem biomasa úzce souvisí 

termíny bioplyn a biokapalina, které vznikají jako produkt při zpracování biomasy. Bioplyn se 

dále zpracovává v bioplynových stanicích, které často vznikají jako součást zemědělského 

družstva z důvodu snadného získání vstupních surovin. 

Solární záření 

Umístění fotovoltaických panelů má zásadní vliv na efektivnost výroby energie ze 

slunečního záření. Celkem srozumitelně by proto energii ze solárních panelů měly využívat 

                                                      
13

 Viz Přílohy č. 3 až 5 (78). Další zajímavé statistiky jsou blíže k dispozici v dokumentu Zpráva o využívání 
obnovitelných zdrojů energie v roce 2011 publikovaném 4. prosince 2012 na stránkách Ministerstva průmyslu a 
obchodu. 
14

 PASTOREK, Z., KÁRA, J. a JEVIČ, P. Biomasa - obnovitelný zdroj energie. Praha : FCC Public, 2004, s. 17. 
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státy ležící v tropických a subtropických pásech. Velký potenciál představují oblasti, které 

nejsou citlivé na velký zábor půdy ve snaze maximalizovat rentabilitu investice úsporami 

z rozsahu. Před několika lety se zrodil velmi ambiciózní plán ve výstavbě obrovské sítě 

slunečních elektráren v severní Africe. Na projektu zvaném Desertec, jehož náklady na 

realizaci se odhadovaly na 400 mld. Eur, se mělo podílet konsorcium čítající přes 50 

společností. Celkový výkon se měl pohybovat kolem 125 GW a elektrárna se měla podílet na 

spotřebě elektřiny v Evropě až 15 %. Dle posledních zpráv však provázejí tento projekt 

problémy a nic nenasvědčuje tomu, že by výstavba začala v blízké budoucnosti.15 Je třeba 

rozlišovat fotovoltaické panely připojené k síti (z angl. on grid) a tzv. ostrovní systémy (z angl. 

off grid), tj. solární panely nepřipojované k síti.16 

Větrná energie 

Energie větru jako jeden z nejdéle používaných energetických zdrojů je využívaná 

nejen při výrobě elektřiny. Energetickou výnosnost větrné energie ovlivňuje plocha rotoru, 

výška rotoru nad terénem a instalovaný výkon. Rozlišujeme malé větrné elektrárny o 

maximálním výkonu 40 kW a velké větrné elektrárny, které výkon 40 kW převyšují. 

Energetická účinnost moderních větrných elektráren dosahuje již takových hodnot, že 

efektivnější využití je možné již jen nepatrně zvýšit. V České republice jsou pro větrné 

elektrárny nejlepší lokalizací horské oblasti, především v příhraničí.17 

Vodní elektrárny 

Potenciál České republiky ve využití vodních elektráren je již takřka vyčerpaný, jelikož 

kvantitativním rozšiřováním dalších velkých vodních elektráren by se příliš zatížil vodní 

ekosystém. Nárůst instalovaného výkonu je tak možný především zvyšováním účinnosti 

vodních elektráren, které jsou již v provozu. Odhaduje se, že takto bude možné zvýšit výkon 

u velkých vodních elektráren (nad 10 MW) o 5 %, u těch malých pak dokonce o 10 až 15 %.18 

  

                                                      
15

 BYDŽOVSKÁ, M. Saharský projekt je u ledu. Zachrání jej Číňané? Euroskop.cz [online]. 2012 -11-12. 
16

 SMRŽ, M. Fotovoltaika. In Udržitelné technologie pro rozvoj: příručka pro implementaci udržitelných 
technologií v rozvojové spolupráci. Ed. TOŽIČKA, T. Praha: ADRA, 2009, s. 13. 
17

 PETRŽÍLEK, P. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 
2007, s. 93. 
18

 JAROŠ, J. Vnitřní dimenze energetické bezpečnosti České republiky - hlavní výzvy a problémy. In Energetická 
bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Ed. BINHACK, P. a TICHÝ, L. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2011, s. 95. 
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1.3 Výhody a nevýhody jednotlivých obnovitelných zdrojů energie 

Cílem následující kapitoly je popsat pozitiva a negativa jednotlivých druhů 

obnovitelných zdrojů pomocí názorů širokého spektra autorů, což umožní pochopit danou 

problematiku co možná nejkritičtějším a netendenčním způsobem. Především je na prvním 

místě třeba uvést, že kritický pohled na obnovitelné zdroje mezi veřejností, ale i odbornou 

literaturou, se v některých aspektech liší. Na vině je komplexnost a význam obnovitelných 

zdrojů jako celku, na nějž se dá nahlížet z několika mezioborových pohledů. Přečte-li si 

čtenář sborník či článek environmentalisty a ekonoma, může občas nabýt dojmu, že 

popisovali ve svých statích něco dočista jiného. V právnické literatuře, která se věnuje 

energetickému právu, se poměrně často setkáváme s nepříliš kritickým postojem, to platí 

zejména u literatury zabývající se obnovitelnými zdroji ve vztahu k životnímu prostředí.19 

Jelikož všechny interdisciplinární obory nahlížejí na stále stejnou problematiku, je na místě 

uvést i názory dalších odborníků, kteří pohlížejí na obnovitelné zdroje z jiné perspektivy. 

Právě kritický a nejsprávněji vnímaný pohled umožní rozebrat současnou právní úpravu a 

poskytne podněty pro právní úpravu de lege ferenda. 

Následující odstavce pojednávají o výhodách a nevýhodách jednotlivých druhů 

obnovitelných zdrojů, které však záměrně nejsou separovány v dalších tematicky oddělených 

podkapitolách, ale vzájemně se v textu prolínají. Tím je sledována vzájemná korelace výhod a 

nedostatků využití obnovitelných zdrojů, kdy na jedné straně proklamované pozitivní 

vlastnosti úzce souvisí s vytýkanými zápory. Mezi nejčastěji skloňované pozitivum 

obnovitelných zdrojů patří, jak je již z názvu patrné, jejich obnovitelnost, čím je myšlena 

nevyčerpatelnost zdroje. Tato základní vlastnost jasně hovoří pro jejich využití 

v budoucnosti, jelikož právě jeho nelimitní množství dává odpověď na to, jaké zdroje energie 

by mělo lidstvo využívat po vyčerpání konvenčních zdrojů energie.20 Nabízí se nicméně 

otázka, do jaké míry je pro lidstvo, i v poměrně vzdálené budoucnosti, vyčerpatelným 

zdrojem jaderná energie. Zásoby prvků uranu, thoria, deuteria a tritia jsou na zeměkouli 

                                                      
19 DOLEŽALOVÁ, H. Beyond the Carbon Economy : Energy Law in Transition. In České právo životního prostředí. 

2011, č. 2, s. 83. 

20
 Technologie a vědecký pokrok jdou však stále kupředu a již nyní se hovoří o dalším možném konvenčním 

zdroji, jehož zásoby však v odhadech přesahují mnohonásobně zásoby dosud známých a využívaných fosilních 
paliv. Jedná se o využití tzv. zkrystalizovaného plynu neboli metan hydrátu. Během psaní této práce dokonce 
proběhla tiskem zpráva o prvním úspěšném extrahování zemního plynu ze zmrzlého metan hydrátu. Blíže viz 
REARDON, S. Japan taps 'fiery ice' fuel from seabed. New Scientist [online]. 2013-03-12. 
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v tak velkém množství, že i při mnohonásobně vyšším využití jaderné energie, se tyto zdroje 

stávají stejně vyčerpatelnými jako např. energie z biomasy.21 Stejně tak může být 

kontroverzní tvrzení o obnovitelnosti, resp. vyčerpatelnosti geotermální energie, jelikož 

některé zdroje geotermální energie jsou v některých oblastech vyčerpatelné v horizontu 

desítek let.22 

Pojem nevyčerpatelnost, resp. nevyčerpatelnost zdroje je však pojem do jisté míry 

zavádějícím, jelikož se omezuje na samotnou neomezenost zdroje, přičemž nebere v potaz, 

co dalšího je zapotřebí, abychom daný zdroj získali a dokázali transformovat do využitelné 

podoby. Tyto další materiálové potřeby, které umožní danou energii využívat, však již 

neomezené nejsou.23 Surovinová náročnost je kvůli nízké koncentraci energie ve slunečním 

záření a ve větru mnohonásobně vyšší než u jiných zdrojů energie, což se projeví ve vyšších 

výrobních nákladech. Zvýšená surovinová náročnost velmi úzce souvisí s energetickou 

náročností na přeměnu 1 kWh primární energie na 1 kWh elektřiny, která je zdaleka nejvyšší 

u solárních elektráren.24 

Velkou nevýhodou solárních a větrných elektráren je fakt, že jsou tzv. intermitentní, 

čímž se vyjadřuje jejich neschopnost produkovat energii kontinuálně a předvídatelně. Tato 

skutečnost je zejména v našich klimatických podmínkách, které jsou pro sluneční svit a vítr 

velmi nepředvídatelné, spojena s velmi nežádoucími dopady v podobě nutné trvalé existence 

záložních zdrojů, které musí být schopny reagovat na výkyvy v množství vyráběné elektřiny. 

Tomuto jevu se říká „horká záloha“ vyjadřující pohotovost uhelných nebo plynových 

elektráren, které jsou v provozu na nízký výkon, reagovat na případné výpadky. To má 

samozřejmě za následek další prodražení těchto intermitentních obnovitelných zdrojů. 

Řešením by bylo vybudování tzv. chytrých rozvodových sítí (z angl. super smart grid), které 

by dokázaly propojit oblasti s největším potenciálem pro výrobu sluneční a větrné energie. 

V případě Evropy by se tak jednalo o propojení oblastí Španělska, severní Afriky (viz výše) a 

                                                      
21

 JANOUCH, F. Alternativní zdroje energie? In Jaderná energie: útlum, nebo rozvoj? : sborník textů. Ed. LOUŽEK, 
M. 1. vyd. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007, s. 97. 
22

 Geotermální energie. Skupina ČEZ [online]. 2013. 
23

 SMRČKA, L. Boj o nejdražší úspory na světě. In Fotovoltaika a růst cen elektřiny: sborník textů. Ed. LOUŽEK, M. 
1. vyd. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, s. 91. 
24

 K tomu viz blíže DRÁBOVÁ, D. Rizika a přínosy jaderné energetiky. In Pro-Energy magazín [online]. 2007, č. 3. 
a Příloha č. 1 (77). 
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větrných oblastí na severu Německu a ve Velké Británii.25 Skutečnost, že fotovoltaické a 

větrné elektrárny nejsou schopny produkovat elektřiny soustavně, se odráží v tzv. 

koeficientu způsobilosti zdroje, jímž se myslí právě provozní schopnost elektráren v průběhu 

roku. Zatímco koeficient způsobilosti zdroje se u jaderných, uhelných a plynových elektráren 

pohybuje kolem 85 %, u solárních elektráren a větrných elektráren se hodnota pohybuje 

kolem 10 a 25 %, resp. mezi 15 a 45 %. Variabilita hodnot je odvislá kvůli rozdílným místním 

podmínkám jejich umístění.26 

Mezi nevýhody malých vodních a větrných elektráren je často jejich lokalizace do 

vysoce hodnotných zvláště chráněných území (zejména národní parky a národní přírodní 

rezervace), což má za následek snížení hodnoty krajinného rázu. Tato území však na druhou 

stranu poskytují nejlepší klimatické a přírodní podmínky pro využití těchto obnovitelných 

zdrojů.27 Dostáváme se tak na hranici poměřování pozitivních a negativních dopadů 

zamýšlených záměrů, jejichž vyústěním by mělo být schválení či odepření realizace projektů 

na základě převažujícího veřejného zájmu. Podobný problém, i když ne tak významný, ale zas 

mnohem četnější, nastává u výstaveb fotovoltaických elektráren na územích zemědělského 

půdního fondu či pozemcích plnících funkci lesa. Nezřídka se stává, že kvalitní zemědělská 

půda neslouží ke svému primárnímu účelu v podobě pěstování potravinových produktů, ale 

je využívána pouze jako zbytné území pro umisťování solárních panelů. Velké zabrané území 

fotovoltaickými panely má také zásadní vliv na hodnotu krajinného rázu. 

Dostáváme se tak k dalšímu aspektu, který ovlivňuje posouzení využití obnovitelných 

zdrojů, a tím je plocha zabraného území. Zatímco plynové, uhelné a jaderné elektrárny 

potřebují pro instalovaný výkon 1 000 MW plochu o velikosti zhruba 1 km2, obnovitelné 

zdroje pak využívají plochu mnohonásobně vyšší. Zábor půdy solárních elektráren se 

pohybuje kolem 20 až 50 km2, u větrných mezi 50 až 150 km2, nejvíce však zabírají elektrárny 

využívající biomasu, kde se velikost potřebné plochy pohybuje kolem 5 000 km2.28 Větrné 

elektrárny mají také nepříznivý dopad na ptačí oblasti. Zákonodárce tuto oblast alespoň již 

upravil v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

                                                      
25

 JAROŠ, J. Vnitřní dimenze energetické bezpečnosti České republiky - hlavní výzvy a problémy. In Energetická 
bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Ed. BINHACK, P. a TICHÝ, L. Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2011, s. 96. 
26

 DRÁBOVÁ, D. Rizika a přínosy jaderné energetiky. In Pro-Energy magazín [online]. 2007, č. 3., s. 60. 
27

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 592. 
28

 DRÁBOVÁ, D. Rizika a přínosy jaderné energetiky. In Pro-Energy magazín [online]. 2007, č. 3, s. 60. 
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v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), který 

ukládá provozovatelům přenosových a distribučních sítí povinnost provádět technická 

opatření k ochraně ptactva. Je na zvážení, zda tuto povinnost nezařadit přímo do právní 

úpravy i pro některé výrobce elektřiny (§ 25 odst. 11 písm. g).29 Nevýhodou jaderné energie 

je problém s uskladněním vyhořelého paliva a možné dopady případné jaderné havárie. 

Právě katastrofické scénáře jsou zdaleka nejvýznamnějším argumentem odpůrců jaderné 

energetiky. Dopady havárie v jaderné elektrárně ve Fukušimě v roce 2011 měly význačné 

dopady i na zpopularizování obnovitelných zdrojů v sousedním Německu. Evropská unie, 

resp. výbor ITRE (z angl. The Committee on Industry, Research and Energy) pak reagoval 

přijetím usnesení o zátěžových testech jaderných elektráren na území Evropské unie. 

Silným argumentem pro využívání obnovitelných zdrojů je snaha o snižování emisí 

skleníkových plynů. Ty jsou tvořeny převážně z oxidu uhličitého, jehož množství uvolňované 

do atmosféry má největší vliv na klimatické změny. Již se mnoho neuvádí emise dalších 

plynů, jako různé oxidanty síry a dusíku, jejichž větší uvolňované množství má také poměrně 

negativní dopady na stav životního prostředí. Z energetických zdrojů v tomto aspektu 

nevycházejí nejlépe obnovitelné zdroje, nýbrž energie získaná z jaderných paliv. Jaderné 

elektrárny jsou v tomto tak často uváděném argumentu pro rozvoj obnovitelných zdrojů 

vůbec nejšetrnější k životnímu prostředí. Mezi obnovitelnými zdroji vyznívají statistiky 

výrazně hůře pro fotovoltaické panely. Nejhůře v tomto hledisku dopadají pochopitelně 

elektrárny spalující hnědé a černé uhlí. Jako poslední aspekt, která má vliv na životní 

prostředí, uveďme radioaktivní záření. Ten má ze všech sledovaných hledisek nejmenší 

dopad na život kolem nás. V této souvislosti má smysl hovořit pouze o jaderných 

elektrárnách, elektrárnách na fosilní paliva, ale částečně také u elektráren využívajících 

geotermální energii. Za normálního provozu jsou hodnoty ozáření zanedbatelné, problém 

nastává v případě neočekávaných havárií, které mohou mít fatální dopady.30 

  

                                                      
29

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 592. 
30

 DRÁBOVÁ, D. Rizika a přínosy jaderné energetiky. In Pro-Energy magazín [online]. 2007, č. 3., s. 60-61. 
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Pozitivem obnovitelných zdrojů, vyjma vodních elektráren, je jejich výrazně nižší 

potřebná doba pro jejich výstavbu. U jaderných elektráren celková doba vzniku 

realizovaného záměru včetně schvalovacího procesu přesahuje 10 let. Důležitým aspektem 

pro posouzení vhodnosti jednotlivých typů energetických zdrojů jsou celkové výrobní 

náklady na vytvoření 1 kWh elektřiny. Do těchto nákladů je třeba započítat nejen investiční 

náklady na výstavbu, na odstranění negativních dopadů na životní prostředí, zejména 

odpady surovin, ale také náklady na provoz zahrnující zejména cenu paliva. 

Charakteristickým znakem obnovitelných zdrojů je nulová cena primárního zdroje (s jistým 

specifikem u elektráren na biomasu), což umožňuje snazší kalkulaci pro posouzení rentability 

výroby elektřiny, do níž se nemusí zahrnovat případné zdražení primární suroviny. Přesto 

celkové výrobní náklady na vytvoření 1 kWh elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou v našich 

podmínkách vyšší než ze zdrojů konvenčních. Aby obnovitelné zdroje byly 

konkurenceschopné, je třeba pomocí státní intervence nastavit takové mechanismy, které 

umožní a stimuluje výrobce k produkci energie z obnovitelných zdrojů. Někteří autoři 

paušalizují konvenční a obnovitelné zdroje do homogenních celků a zastávají názor, že 

negativní vlivy jako např. vlivy na znečistění ovzduší, zdravotní stav obyvatelstva a degradace 

půdy a lesů jsou u konvenčních zdrojů řádově vyšší než zdrojů obnovitelných.31 S tímto 

názorem se nelze plně ztotožnit, jelikož např. vlivy na znečištění ovzduší jsou již zahrnuty 

v tzv. emisních povolenkách, ve kterých jsou zahrnuty náklady za uvolňované množství 

škodlivých látek do ovzduší. Je navíc důležité selektivně rozlišovat jednotlivé zdroje energie, 

které jsou specifické jak v jednotlivých vlastnostech při jejich použití k výrobě energie, tak 

v individualizaci jejich použití v různých přírodních a klimatických podmínkách. Je však třeba 

souhlasit, nakolik je správné vyčíslit pouze „surové“ náklady, když výroba z rozdílných 

energetických zdrojů je doprovázena dalšími vlivy popsanými výše. Další aspekty, které 

bychom měli brát v úvahu je mj. snížení hodnoty krajinného rázu, zvýšená tvorba nových 

pracovních míst a potenciál případných havárií v elektrárnách. Všechny tyto doprovodné jevy 

je však obtížné kvantifikovat. Kladně je třeba nahlížet na skutečnost, že používáním čím dál 

více efektivnějších technologií díky vědeckému pokroku se ceny pořízení přístrojů, zejména u 

obnovitelných zdrojů, snižují.  

                                                      
31

 Srov. KLOZ, M., a další. Využívání obnovitelných zdrojů energie : právní předpisy s komentářem. Praha: Linde, 
2007, s. 46. 
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Shrnutí 

Obnovitelné zdroje jako jeden z možných způsobů výroby energie hrají 

v energetickém právu čím dál větší roli. Důvodem je zvýšený zájem veřejnosti o ochranu 

životního prostředí a snaha zajištění energetické bezpečnosti rozšířením energetického mixu. 

Je důležité zmínit, že není příliš vhodné paušalizovat všechny druhy obnovitelných zdrojů do 

jednoho celku, jelikož rozdílné způsoby pořízení výroben, provozu elektráren a jejich dopady 

na ekonomické, environmentální a strategické cíle jsou poměrně rozdílné. Tím více není 

vhodné vymezování obnovitelných vůči konvenčním zdrojům, protože odlišnost jejich využití 

v různých místech za odlišných hospodářských podmínek je vysoká. Jelikož právo týkající se 

obnovitelných zdrojů vyniká svým dosahem do dalších vědních disciplín, pokládal jsem za 

důležité věnovat jednotlivým výhodám a nevýhodám využití obnovitelných zdrojů zvýšenou 

pozornost. Cílem této kapitoly bylo uvést čtenáře do problematiky obnovitelných zdrojů 

pokud možno z co nejvíce komplexního pohledu, který umožní pochopit vzájemné souvislosti 

týkající se využití obnovitelných zdrojů v současné době a v budoucnosti. Jen objektivně 

správné posouzení dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů umožní normotvůrci v právní úpravě 

nastavit takové podmínky, které budou reflektovat politickou vůli. 
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2 Právní nástroje ochrany životního prostředí 

K naplnění vytyčených cílů používá právní úprava koncepční, administrativní a 

ekonomické prostředky a nástroje. Rozsah a význam jednotlivých nástrojů se v právu 

životního prostředí liší dle úseku, které zákony upravují. 

2.1 Koncepční nástroje 

Základním koncepčním nástrojem je Státní energetická koncepce zpracovávaná 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Státní energetickou koncepci schvaluje vláda. Jedná se o 

strategický dokument v oblasti budoucnosti energetiky v České republice s výhledem na 30 

let, v němž jsou popsány konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Naposledy 

aktualizovaná Státní energetická koncepce pochází z července 2012. Vyhodnocování záměru 

stanovených ve Státní energetické koncepci provádí pravidelně v intervalech alespoň 

jedenkrát za dva roky Ministerstvo průmyslu a obchodu a o zjištěných výsledcích informuje 

vládu. 

Na Státní energetickou koncepci navazují územní energetické koncepce a Národní 

akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Národní akční plán“). Územní 

energetické koncepce jsou vytvářeny pro menší části naší země, z hlediska rozlohy území 

však nejvýše na úrovni kraje. Územní energetické koncepce představují podobný 

mechanismus strategického dokumentu jako u Státní energetické koncepce, což se projevuje 

ve vytváření podmínek pro hospodárné využití energie v souladu s potřebami 

hospodářského a společenského rozvoje zahrnujíc také šetrné nakládání s přírodními zdroji 

energie. Obsahem těchto dokumentů jsou zpravidla rozbory trendů vývoje poptávky po 

energii, hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů, posouzení vlivů energetického 

hospodářství na životní prostředí. Podrobnosti obsahu koncepce jsou stanoveny v nařízení 

vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. 

Územní energetické koncepce pořizují jednotlivé kraje, někdy také obce pro svůj územní 

obvod, na období 20 let a jsou závazným podkladem pro územní plánování.32 

Nejvýznamnějším koncepčním nástrojem na úseku obnovitelných zdrojů je Národní 

akční plán, který byl vytvořen Ministerstvem průmyslu a obchodu v souladu se Státní 

                                                      
32

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 587-588. 
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energetickou koncepcí tak, aby Česká republika dostála svým závazkům vyplývajícím ze 

směrnice 2009/28/ES. Forma a struktura Národního akčního plánu je závazně určená 

Rozhodnutím Komise č. 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro 

národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „Rozhodnutí Komise 

2009/548/ES“). Nejnovější verze Národního akčního plánu pochází ze srpna 2012. Dosažené 

dílčí výsledky se vyhodnocují v rámci Národního akčního plánu každé dva roky. Kratší 

periodou aktualizace Národního akčního plánu se sleduje včasná akceschopnost a případné 

přehodnocení či korigování původně stanovených dílčích cílů. 

Posledním z důležitých koncepčních nástrojů je Státní program na podporu úspor 

energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (dále jen „druhotné zdroje“).33 

Tento program se zpracovává v souladu se Státní energetickou koncepcí a zásadami trvale 

udržitelného rozvoje34 na období jednoho roku. Na jeho vytvoření se participuje Ministerstvo 

průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem životního prostředí, které ho poté předkládají 

vládě ke schválení. Z tohoto programu mohou být mj. poskytnuty dotace ze státního 

rozpočtu na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. 

Nesmíme opomenout ani Státní politiku životního prostředí České republiky 

zpracovávanou Ministerstvem životního prostředí, jejíž poslední verze ze září 2012 je 

stanovena pro období 2012 až 2020. V tomto dokumentu se vyzdvihuje podpora efektivního 

využívání obnovitelných zdrojů, jež je zároveň šetrné k životnímu prostředí. Zdůrazněn je mj. 

proces biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

který musí podstoupit výstavby objektů využívající obnovitelné zdroje, s výjimkou malých 

výroben v domácnostech.35 

  

                                                      
33

 Původně se program jmenoval Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů a byl zpracováván na čtyřleté období. 
34

 Blíže k pojmu trvale udržitelný rozvoj viz § 6 zákona č. 17/1992 o životním prostředí. 
35

 Viz s. 24 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SP%C5%
BDP_2012-20.pdf. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SP%C5%BDP_2012-20.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_130108_Statni_politika_zivotniho_prostredi/$FILE/SP%C5%BDP_2012-20.pdf
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2.2 Administrativní nástroje 

Administrativní nástroje nemají v právní úpravě obnovitelných zdrojů příliš velké 

využití. Patří sem zejména povinnosti stanovené výrobcům elektřiny a tepla, provozovatelům 

distribučních a přenosových soustav. Nejdůležitějším administrativním nástrojem je pak 

zejména povinnost získání licence pro podnikání v energetickém odvětví (dále jen „licence“). 

Podmínkou získání licence pro fyzické osoby je vedle všeobecných náležitostí pro 

provozování živností (dosažení věku 18 let, úplná způsobilost k právním úkonům - 

svéprávnost, bezúhonnost), také odborná způsobilost či ustanovení odpovědného 

zástupce.36 Pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, jejichž instalovaný výkon 

nepřesahuje 20 kW, však prokazování odborné způsobilosti není třeba. Licence se ukládá 

nejvýše na dobu 25 let s výjimkou licence pro obchod s elektřinou, která je udělována na 

dobu 5 let. Licence na přenos elektřiny a na činnost operátora trhu jsou udělovány jako 

výlučné pro celé území České republiky (§ 4 odst. 3 energetického zákona). 

V souvislosti s novelizací energetického zákona zákonem č. 211/2011 Sb. je od 19. 

srpna 2011 potřebná pro výstavbu elektráren s instalovaným výkonem přesahujícím 100 kW 

státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen „autorizace“). Autorizace je žadateli 

udělována Ministerstvem průmyslu a obchodu (§ 30a odst. 1 a 2 energetického zákona). Jen 

pro úplnost dodávám, že udělení autorizace neznamená právní nárok na připojení 

k distribuční soustavě. O tomto připojení rozhoduje sám příslušný distributor elektřiny. 

Dalším administrativním nástrojem je energetický posudek sloužící k posouzení využití 

obnovitelných zdrojů financovaných z podpory veřejných prostředků (§ 9a odst. 1 písm. d) 

zákona o hospodaření energií). Mezi další povinnosti patří např. podmínky stanovení 

minimální účinnosti užití energie pro výrobu elektřiny u některých druhů obnovitelných 

zdrojů pro přiznání podpory, evidence a uznávání záruk původu elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů, osvědčení o původu elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů nebo 

z kombinované výroby elektřiny a tepla, povinnost instalace vybraných zařízení oprávněnou 

osobou, což je fyzická osoba s oprávněním uděleným Ministerstvem průmyslu a obchodu 

k této činnosti. 

  

                                                      
36

 Podrobnosti viz § 3 a násl. energetického zákona.  
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2.3 Ekonomické nástroje 

Ekonomické nástroje představují rozhodující metodu pro ovlivnění rozvoje 

obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje jsou méně efektivní ve využití primární energie 

v energii elektrickou a tepelnou. Pro to, aby obnovitelné zdroje mohly obstát v tržním 

prostředí, je třeba energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů finančně podpořit. 

Ekonomických nástrojů může zákonodárce využít celou řadu. Státní subvence pro výrobny 

energie z obnovitelných zdrojů hrají dominantní roli v rámci právních nástrojů ochrany 

životního prostředí. Vzájemná provázanost ekonomických důsledků spjatých s nastolenou 

formou státní subvence upravenou v právních předpisech vyniká citlivou závislostí, které jsou 

si dobře vědomi investoři na jedné straně a stát, na straně druhé. Mezi možné typy finanční 

podpory státu uveďme tyto příklady: dotace na výstavbu výrobního zařízení, kapitálové 

granty, půjčky s nízkým úrokem, různé formy úlev na daních, systémy výběrových řízení, 

povinnosti využívat energii z obnovitelných zdrojů se zelenými osvědčeními či bez nich, sazby 

výkupních cen a výkupní prémie, dobrovolné režimy, finanční záruky na likvidaci odpadů, 

poradenská činnost.37 

V České republice se v současnosti využívá subvencí ve formě investičních podpor 

z dotačních programů38, spadajících pod gesce různých ministerstev, resp. státních fondů a 

státních příspěvkových organizací. Státní fond životního prostředí v rámci Ministerstva 

životního prostředí spravuje program Nová zelená úsporám, Operační program Životního 

prostředí. Pod záštitou státní příspěvkové organizace CzechInvest, podřízené Ministerstvu 

průmyslu a obchodu, je možné žádat o dotace v programu EKO-ENERGIE, jež je součástí 

Operačního programu - podnikání a inovace 2007-2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

spravuje Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, 

tzv. EFEKT 201339. Státní zemědělský intervenční fond v rámci Ministerstva zemědělství 

spravuje Program rozvoje venkova. Dále je také možné žádat o podporu v rámci Intelligent 

Energy Europe, což je program, který spravuje agentura Executive Agency for 

                                                      
37

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[online]. 2012, s. 47 a násl. 
38

 Programy řadíme mezi koncepční nástroje, ale vzhledem k vázanosti na ekonomické nástroje, o které je 
možno v rámci nich žádat, uvádím seznam jednotlivých programů v této podkapitole. 
39

 V rámci tohoto programu jsou dotace poskytovány na osvětovou činnost, poradenství, energetický 
management a investiční akce malého rozsahu. Rozpočet programu pro rok 2013 činil 30 mil. Kč. 



 

22 
 

Competitiveness & Innovation (EACI), jež byla zřízena Evropskou komisí. V neposlední řadě je 

možné žádat o dotace v rámci lokálních programů jednotlivých krajů.40 

Další a nejdůležitější formou finanční podpory využívané na našem území jsou platby 

za výkupní ceny a zelené bonusy, jež souhrnně označujeme jako provozní podpora. Výkupní 

cena je dotovanému výrobci vyplácena prostřednictvím státem určeným povinně 

vykupujícím, zelený bonus hradí výrobcům operátor trhu. Výši zelených bonusů a výkupních 

cen je oprávněn nastavovat Energetický regulační úřad. Jako kontrolní orgán v této oblasti je 

pak činná Státní energetická inspekce. Pokud má výrobce možnost volby mezi oběma 

formami podpory, je oprávněn zvolit pouze jednu z nich, a to dle svého uvážení. Výše 

výkupních ceny je stanovována na základě více kritérií, z nichž jedním z nich je záruka 

patnáctileté doby návratnosti investice. Výkupní ceny se liší dle rozdílné výše nákladů na 

výrobu dle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Výhodou tohoto systému je jeho 

jednoduchost a jistota výrobce ve snadno předvídatelné kalkulaci provozních výnosů. 

Výrobci využívající podporu formou výkupních cen je ze zákona zaručen odbyt elektřiny a 

není tudíž povinen vyhledávat a sjednávat smlouvu s odběrateli na výkup silové elektřiny.4142 

Naproti tomu výše zeleného bonusu je odvislá od tržní ceny elektřiny pro jednotlivé druhy 

výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. V rámci této formy podpory prodává výrobce 

elektřinu konečnému zákazníkovi nebo obchodníkovi s elektřinou za smluvenou cenu. Ve 

výši zelených bonusů je zohledněna zvýšená míra rizika, která odráží nutnost prodat 

vyrobenou elektřinu na trhu.43 Výše výkupních cen i zelených bonusů je stanovena 

v cenovém rozhodnutí vydávaném každoročně Energetickým regulačním úřadem. 

Podrobnosti k celé problematice provozní podpory, jejíž mechanismus určování se s přijetím 

zákona o podporovaných zdrojích změnil, jsou uvedeny v kapitolách 5.3.3 a 5.4. 

  

                                                      
40

 Programy podpory. Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu O podpoře energetických úspor a 
využití obnovitelných zdrojů energie [online]. 2013. 
41

 Za silovou elektřinu označujeme vlastní odebranou elektřinu. Cena za silovou elektřinu tvoří neregulovanou 
složku výsledné ceny, kterou platí konečný zákazník. 
42

 PETRŽÍLEK, P. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 
2007, s. 34. 
43

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[online]. 2012, s. 49. 
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Shrnutí 

Mezi nejdůležitější koncepční nástroje, které právo užívá k regulaci obnovitelných 

zdrojů, patří Národní akční plán, jenž vychází ze Státní energetické koncepce. 

Z administrativních prostředků regulace má největší význam licence udělována subjektům, 

které chtějí podnikat v energetickém odvětví. Největší pozornost je však věnována 

ekonomickým nástrojům, které zásadním způsobem ovlivňují postavení a chování subjektů 

na trhu s energiemi. Vedle dotací ve formě investičních podpor zaujímají v současné době 

pro rozvoj obnovitelných zdrojů na našem území primární postavení provozní podpory ve 

formě výkupních cen a zelených bonusů. 
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3 Subjekty na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů energie 

Předtím než se zmíním o právní úpravě obnovitelných zdrojů, považuji za vhodné se 

alespoň rámcově popsat působnosti a postavení jednotlivých subjektů na trhu s elektřinou44 

z obnovitelných zdrojů, aby se čtenář lépe orientoval v dalších částech textu. Z hlediska 

systematického zařazení následujících podkapitol jsem dílčí subjekty kategorizoval na orgány 

státní správy, operátora trhu, výrobce, subjekty zúčtování, a zákazníky.45 Státní správu 

v rámci obnovitelných zdrojů vykonává primárně Ministerstvo průmyslu a obchodu jako 

ústřední správní úřad pro energetiku, vliv Ministerstva životního prostředí není příliš velký. 

Dalším ústředním správním úřadem je Energetický regulační úřad pro výkon regulace 

v energetice, jako kontrolní orgán je pak činná Státní energetická inspekce. Subjekty 

zúčtování jsou míněny takové subjekty, které mají právo přístupu k přenosovým nebo 

distribučním sítím a které odpovídají za odchylky sjednané a naměřené energie 

v jednotlivých obchodních hodinách v rámci obchodního dne.46 Aby se subjekt stal 

subjektem zúčtování, je nezbytné získat licenci od Energetického regulačního úřadu a uzavřít 

s operátorem trhu smlouvu o zúčtování odchylek. Zákon subjekty zúčtování spolu 

s operátorem trhu, výrobcem a zákazníky označuje jako účastníky trhu s elektřinou (§ 22 

odst. 1 energetického zákona). Registrovaným účastníkem trhu s elektřinou je účastník trhu 

s elektřinou, který má pouze právo přístupu k přenosovým a distribučním sítím a je 

registrován v informačním systému operátora trhu.47 Posledním subjektem na trhu 

s elektřinou je pak zajisté zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba. 

  

                                                      
44

V práci často zjednodušuji význam obnovitelných zdrojů pouze ve vztahu k výrobě elektřiny jako primárního 
účelu využití obnovitelných zdrojů. Na některých relevantních místech v dalších částech práce je nicméně 
zmínka i o využití obnovitelných zdrojů k výrobě tepla. 
45

 Zjednodušení spočívá v tom, že ne každý licencovaný účastník trhu s elektřinou je zároveň subjektem 
zúčtování, ale vzhledem k vzájemně provázaným vztahům mezi provozovatelem přenosové soustavy, 
provozovatelem distribuční soustavy a obchodníkem s elektřinou řadím všechny tyto účastníky do jedné 
kategorie. 
46

 Na základě smlouvy je však možné odpovědnost přenést na jiný zúčtovací subjekt (§ 22 odst. 2 písm. b) 
energetického zákona). 
47

 ŠOLC, P., FOUSEK, Z. Účastníci trhu s elektřinou a jejich role. In Trh s elektřinou: úvod do liberalizované 
energetiky. BENČEK, K. a kol. Praha: Asociace energetických manažerů (AEM), 2011, s. 49. 
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3.1 Orgány státní správy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za stav energetického hospodářství. 

Na základě zmocnění v zákoně o hospodaření energií a v energetickém zákoně vypracovává 

ministerstvo Státní energetickou koncepci, Národní akční plán, předkládá návrhy 

legislativních norem, vydává prováděcí předpisy a plní informační povinnosti vůči Evropské 

komisi. Ministerstvo dále provádí výpočet podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie, zveřejňuje informace o dostupnosti všech obnovitelných zdrojů 

pro dopravu a jejich výhodách vzhledem k ochraně životního prostředí, spravuje některé 

dotační programy týkající se obnovitelných zdrojů, vydává a zrušuje oprávnění osobám 

provádějící instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje a vede seznam 

těchto oprávněných osob. 

Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad byl zřízen energetickým zákonem jako správní úřad pro 

výkon regulace v energetice. Jedná se o ústřední správní úřad (§ 2 odst. 1 kompetenčního 

zákona č. 2/1969), který při výkonu své působnosti postupuje nezávisle a řídí se jen zákony a 

ostatními právními předpisy (§ 17 odst. 3 energetického zákona). Předsedu Energetického 

regulačního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh vlády (§ 17b odst. 2 energetického 

zákona). To je novinka z druhé poloviny roku 2011, do té doby jmenovala a odvolávala 

předsedu vláda. Hlavním cílem Energetického regulačního úřadu je ochrana oprávněných 

zájmů zákazníků v energetických odvětvích. V rámci působnosti Energetického regulačního 

úřadu je zejména podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, podpora 

kombinované výroby elektřiny a tepla, rozhodování o udělení licencí, sporů ohledně dodávek 

a distribuce elektřiny a řešení sporů týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. 

Státní energetická inspekce 

Státní energetická inspekce je ke svým pravomocím zmocněna energetickým 

zákonem (§ 92 a násl.). Na rozdíl od Energetického regulačního úřadu je Státní energetická 

inspekce organizační složkou státu bez právní subjektivity a řídí se při výkonu své působnosti 

pokyny Ministerstva průmyslu a obchodu. Státní energetická inspekce se člení na ústřední 
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inspektorát a územní inspektoráty. Ústřední ředitel není jmenován prezidentem, nýbrž jeho 

jmenování se řídí služebním zákonem č. 218/2002 Sb. Státní energetická inspekce kontroluje 

dodržování zákona o podporovaných zdrojích a vystupuje jako dotčený správní orgán při 

uplatňování stanovisek k územnímu plánu a závazných stanovisek v rámci územního a 

stavebního řízení. Státní energetická inspekce je zmocněna k ukládání pokut za správní 

delikty, kontroluje příjemce dotací a předkládá Energetickému regulačnímu úřadu výsledky 

své kontrolní činnosti. 

Ministerstvo životního prostředí 

Ačkoli právo týkající se obnovitelných zdrojů úzce souvisí s ochranou životního 

prostředí, nemá Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad ve věcech 

životního prostředí v této problematice příliš velkou působnost. Ministerstvo životního 

prostředí, resp. jeho organizační složky tak např. vystupuje ve věcech odnětí půdy ze 

zemědělského půdního fondu a spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci 

tvorby strategických dokumentů či dotačních programů. Ministerstvo si v dokumentu Státní 

politika životního prostředí České republiky stanovuje jako prioritu v rámci ochrany klimatu a 

zlepšení kvality ovzduší efektivní a k přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů. 

3.2 Operátor trhu 

Základním úkolem operátora trhu je registrace účastníků trhu s elektřinou, 

vyhodnocování a zúčtování odchylek subjektů zúčtování, organizace krátkodobého trhu 

s plynem a elektřinou, zpracování a zveřejňování měsíčních a ročních zpráv o trhu 

s elektřinou a plynem a dalších povinností stanovených v energetickém zákoně (§ 20a odst. 

4). Vzhledem k obnovitelným zdrojům je nejdůležitější rolí operátora trhu úhrada zeleného 

bonusu výrobcům a vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů Specifikem 

právní subjektivity operátora trhu je to, že se musí jednat o akciovou společnost založenou 

státem, přičemž stát musí vlastnit akcie o celkové jmenovité hodnotě minimálně 67 % 

základního kapitálu. Další podmínkou je, že forma akcií může být pouze akcie na jméno (§ 67 

odst. 1 a 2 energetického zákona). Operátorem trhu je společnost OTE, a.s. V řadě zemí jsou 

povinnosti operátora trhu nahrazovány provozovatelem přenosové soustavy.48 

                                                      
48

 ŠOLC, P., FOUSEK, Z. Účastníci trhu s elektřinou a jejich role. In Trh s elektřinou: úvod do liberalizované 
energetiky. BENČEK, K. a kol. Praha: Asociace energetických manažerů (AEM), 2011, s. 50. 
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3.3 Výrobce 

Pod pojmem výroba elektřiny je třeba si fyzikálně představit přeměnu jiného druhu 

energie na energii elektrickou. Výrobce elektřiny vykonává svoji činnost na základě získané 

licence na její výrobu, kterou musí do 30 dnů zaregistrovat u operátora trhu. Výrobce 

elektřiny může fungovat i jako obchodník s elektřinou, aniž by potřeboval licenci na 

obchodování. Praxe vlastního obchodu s vyrobenou elektřinou pak probíhá tak, že pokud se 

v rámci areálu výrobny nachází jiný podnikatelský subjekt, může mu tuto elektřinu dodávat 

za smluvní cenu. Vlastní silová elektřina je v tomto případě dodávána konečnému odběrateli 

bez použití distribuční sítě. Může samozřejmě silovou elektřinu dodávat i prostřednictvím 

distribuční sítě, ale v tomto případě je cena pro konečného odběratele zatížena 

regulovanými platbami jako od jakéhokoliv jiného obchodníka s elektřinou. Navíc se výrobce 

musí stát subjektem zúčtování, který musí vypořádávat odchylky, což je odborně i finančně 

náročná činnost, kterou neprovozuje ani většina menších obchodníků s elektřinou. Výrobny 

elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu před rokem 2000 nemusí mít vybavení 

umožňující dispečerské řízení (§ 23 odst. 2 písm. n) energetického zákona). Nejběžnějším 

modelem realizace vyprodukované silové elektřiny je: pokrytí svých potřeb technologické 

spotřeby, pokrytí potřeb areálu v režimu tzv. ostatní vlastní spotřeby (blíže viz kapitola 5.4) a 

prodej silové elektřiny přecházející do distribuční soustavy obchodníkovi s elektřinou. 

3.4 Subjekty zúčtování 

Provozovatel přenosové soustavy 

Provozovatelem české přenosové soustavy je společnost ČEPS, a.s., jejímž 100% 

vlastníkem je stát. Tato přenosová soustava je na našem území jediná a ČEPS, a.s. svoji 

činnost vykonává na základě výhradní licence na přenos elektřiny. Přenosová síť se sestává 

z vedení velmi vysokého napětí (dále jen „VVN“) 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a 

několika transformačních stanic. Přenosová soustava České republiky je propojena 

s elektrizačními soustavami sousedních států. Regulaci naší soustavy zajišťuje ČEPS, a.s. 

prostřednictvím dispečerského řízení v reálném čase, a to vlastními prostředky a dálkovým 

ovládáním vybraných zdrojů. Hlavním úkolem činnosti ČEPS, a.s. je zajištění bezpečného a 

spolehlivého přenosu elektřiny pro distribuční společnosti a také pro napojené sousední 

přenosové soustavy. 
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Provozovatel distribuční soustavy 

Provozovatelem distribuční soustavy může být právnická nebo fyzická osoba, která 

získá licenci na distribuci elektřiny. Na území České republiky působí ČEZ Distribuce, a.s., 

E.ON Distribuce, a.s. a PRE Distribuce, a.s. Vedle těchto „hlavních“ distributorů funguje 

mnoho tzv. lokálních distribučních soustav, které jsou vnořeny do soustav hlavních. Úkolem 

distribučních soustav je zejména zajištění rozvodu elektrické energie koncovým uživatelům. 

Obchodníci s elektřinou 

Obchodník s elektřinou může být fyzická nebo právnická osoba, která získá licenci na 

obchod s elektřinou. Jeho činnost spočívá v nákupu elektřiny od výrobců nebo jiných 

obchodníků. Tuto elektřinu buď prodává koncovým zákazníkům, nebo jiným obchodníkům. 

3.5 Zákazníci 

Konečné zákazníky dělíme na velkoodběratele a maloodběratele. Velkoodběratel je 

obvykle konečný zákazník, který je připojen k distribuční síti na napěťové hladině vysokého 

napětí, výjimečně VVN – to se týká největších odběratelů (energeticky nejvíce náročné 

provozy jako hutě apod.). Maloodběratel je pak konečný zákazník připojený na hladině 

nízkého napětí. Obecně lze říci, že konečná cena elektřiny pro velkoodběratele je za 

standardního stavu odběru nižší než cena pro maloodběratele. 

Shrnutí 

V odvětví energetiky vykonávají svoji působnost dva ústřední správní úřady, a to 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad. Kontrolní funkci pak plní 

Státní energetická inspekce jako organizační složka Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Ministerstvo životního prostředí se podílí na rozvoji využití obnovitelných zdrojů tvorbou 

některých koncepčních nástrojů. Mezi účastníky na trhu s elektřinou dále řadíme 

provozovatele přenosové a distribuční soustavy, operátora trhu, obchodníky s elektřinou, 

výrobce a koncové zákazníky. Účastníci trhu s elektřinou vstupují mezi sebou do různých 

smluvních vztahů, v rámci nichž realizují svá práva a povinnosti. O některých těchto 

smluvních vztazích bude pojednáno v následujících kapitolách.  
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4 Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii 

Evropská společenství již od svého počátku věnovala energetickému právu značnou 

pozornost. Brzy po skončení druhé světové války vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, 

následně pak Evropské společenství pro atomovou energii. Postoj Evropské unie 

k obnovitelným zdrojům byl ovlivněn přijetím tzv. Kjótského protokolu, dalšími významnými 

mezníky byly koncepce energetické politiky týkající se obnovitelných zdrojů obsažené 

v různých strategických dokumentech. Vývoj byl dovršen přijímáním směrnic upravující 

problematiku obnovitelných zdrojů a promítnutí této otázky do primárních dokumentů 

Evropské unie. Úprava obnovitelných zdrojů v právních předpisech Evropské unie má zásadní 

vliv na českou legislativu. Česká republika je povinna implementovat směrnice do svého 

právního řádu ve lhůtách, které sekundární předpisy Evropské unie stanoví. Vzhledem 

rozsahu a cíli diplomové práce není možno přístup Evropské unie k obnovitelným zdrojům 

rozebrat do větších detailů. 

4.1 Vývoj evropské právní úpravy 

Politika obnovitelných zdrojů v Evropské unii49 začala výrazněji nabývat na významu 

po Konferenci Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) o životním prostředí a rozvoji 

v Rio de Janeiru v roce 1992. Na této konferenci byla přijata Rámcová úmluva OSN o změně 

klimatu, jež vstoupila v platnost v roce 1994. Úmluva, jejímž hlavním smyslem byla snaha 

postupného snižování emisí skleníkových plynů, byla nicméně příliš obecná a vágní. Proto byl 

v roce 1997 přijat Protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu neboli Kjótský protokol, 

jenž měl lépe proklamované cíle naplnit. Kjótský protokol nabyl účinnosti 16. února 2005. 

Nicméně postupem času se ukázalo, že nastolená pravidla v Kjótském protokolu neřeší 

problém se snižováním emisí skleníkových plynů vhodným způsobem.5051 Evropská unie se 

posléze začala problematice obnovitelných zdrojů věnovat nejdříve v tzv. Zelené knize z roku 

1996 a zejména pak v tzv. Bílé knize52 vydané v roce 1997, ve kterých zaujala kladný postoj 

k jejich budoucímu využití. Dokonce si Evropská unie pro rok 2010 vytyčila za cíl dosáhnout 

podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie ve výši 12 %. 

                                                      
49

 V práci je z důvodu zjednodušení nahrazován termín Evropské společenství, které zaniklo účinností 
Lisabonské smlouvy 1. 12. 2009, s pojmem Evropská unie. 
50

 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 262. 
51

 V prosinci 2012 na konferenci o změnách klimatu v katarském Dauhá byla prodloužena platnost Kjótského 
protokolu do roku 2020. 
52

 Viz http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf. 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
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Významným milníkem pro úpravu obnovitelných zdrojů v Evropské unii se stalo přijetí 

Směrnice Evropské Parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny 

vyráběné z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou (dále jen „směrnice 

2001/77/ES“), která stanovila indikativní cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na 

hrubé domácí spotřebě elektřiny pro jednotlivé členské státy. Evropská unie jako celek si 

stanovila tento cíl ve výši 22 %. Směrnice 2001/77/ES vycházela z Bílé knihy o obnovitelných 

zdrojích. Směrnici 2001/77/ES, resp. vztah Evropských společenství k podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů dále ovlivnil rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 

PreussenElektra AG versus Schleswag AG ze dne 13. března 2001.53 V tomto sporu se 

jednalo o to, zda členským státem uložená povinnost soukromým podnikům v podobě 

povinného výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů za minimální výkupní ceny je v souladu se 

zakázanou státní podporou dle čl. 87 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen 

„Smlouva o ES“). Druhým posuzovaným bodem byl čl. 28 Smlouvy o ES, který se týkal zákazu 

množstevních omezení mezi členskými státy.54 Evropský soudní dvůr dospěl k závěrům, že 

nedošlo k porušení vytýkaných ustanovení Smlouvy o ES.55 

Indikativní cíl podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě 

elektřiny se liší mezi jednotlivými státy Evropské unie na základě jejich již dosaženého využití 

obnovitelných zdrojů a rozdílnými okolnostmi v jednotlivých státech (bod 7. preambule). 

V souladu se směrnicí 2001/77/ES byl pro Českou republiku na základě Smlouvy o 

přistoupení České republiky k Evropské unii, v části 12 přílohy 2 týkající se energetiky 

stanoven indikativní cíl pro rok 2010 ve výši 8% podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných 

zdrojů.56 Česká republika si v přístupové smlouvě vymínila poznámku, ve které se odvolávala 

na to, že dosažení směrných cílů úzce závisí na klimatických faktorech, jež významně ovlivňují 

využití vodní, sluneční a větrné energie.57 Myšlen tím byl nicméně jen dopad na meziroční 

fluktuace během plnění indikovaného cíle, ale ne vliv na výslednou hodnotu v roce 2010.58 
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 KLOZ, M., a další. Využívání obnovitelných zdrojů energie : právní předpisy s komentářem. Praha: Linde, 2007, 
s. 45. 
54

 Dnes se jedná o čl. 107, resp. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
55

 K rozsudku blíže viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0379:CS:HTML. 
56

 Blíže viz s. 588 dokumentu http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12003T/pdf/cs029_l236.pdf. 
57

 Viz s. 589 tamtéž. 
58

 KLOZ, M., a další. Využívání obnovitelných zdrojů energie : právní předpisy s komentářem. Praha: Linde, 2007, 
s. 48. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0379:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/dat/12003T/pdf/cs029_l236.pdf
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Dalším významným sekundárním aktem byla Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv nebo jiných 

obnovitelných pohonných hmot v dopravě (dále jen „směrnice 2003/30/ES“). Česká 

republika provedla implementaci směrnice 2003/30/ES vyhláškou č. 229/2004 Sb.,59 kterou 

se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a 

způsob sledování a monitorování jejich jakosti. K této směrnici, resp. směrnici 2009/28/ES, 

která ji nahrazuje, se váží některá poměrně zajímavá rozhodnutí Evropského soudního dvoru 

a Evropské komise. V nich se řešil mj. soulad různých daňových zvýhodnění výrobců biopaliv 

s čl. 3 směrnice 2003/30/ES či požadavky na poskytované informace o biopalivech, které mají 

hospodářské subjekty předložit členským státům.60 Mezi význačné legislativní akty patří dále 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře 

kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním 

trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS (dále jen „směrnice 2004/8/ES“), na základě 

které byla do českého právního řádu zavedena podpora kombinované výroby tepla a 

elektřiny. Na konci roku 2005 Evropská komise zdůraznila potenciál využití biomasy 

v energetice a dopravě v Akčním plánu pro biomasu, ve kterém byl jedním z důvodů pro 

vyšší využití mj. zmíněn dopad na zvýšenou zaměstnanost ve venkovských oblastech.61 

V lednu 2007 došla Evropská komise v dokumentu Pracovní plán pro obnovitelné 

zdroje energie k závěru, že proklamované cíle ve směrnici 2001/77/ES jsou naplňovány jen 

velmi pomalu a že Evropská unie svůj cíl pro rok 2010 pravděpodobně nesplní. Evropská 

komise vypracovala dokument Energetická politika pro Evropu, který měl na uvedený vývoj 

reagovat. V Energetické politice pro Evropu se proklamuje cíl podílu obnovitelných zdrojů ve 

výši 20 % na celkové spotřebě energie v rámci Evropské unie. Dále si Evropská unie dává 

závazek dosáhnutí snížení emisí skleníkových plynů o alespoň 20 % do roku 2020 ve srovnání 

s rokem 1990. Dalším bodem je prohlášení o schválení cíle snížit spotřebu energie Evropské 

unie o 20 % do roku 2020, což již bylo uvedeno v Akčním plánu pro energetickou účinnost.62 

                                                      
59

 Od roku 2010 je tato vyhláška zrušena a nahrazena novou vyhláškou č. 133/2010 Sb. o požadavcích na 
pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (tzv. 
vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) 
60

 K tomu blíže viz KOLMAN, P. Biopaliva a evropské paragrafy. EPRAVO.CZ [online]. 2012-09-20. 
61

 Blíže viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0628:FIN:CS:PDF. 
62

 Často se můžeme setkat s termínem „20-20-20“, což je označení pro výše uvedené snahy Evropské unie, 
které se mají splnit do roku 2020. Blíže viz http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:CS:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0628:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:CS:PDF
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Evropská Rada a později Evropský parlament uvedené cíle posvětily a nechaly Evropskou 

komisi vypracovat požadovanou právní úpravu. Evropská komise přijala zkraje roku 2008 

soubor legislativních návrhů označovaných jako tzv. Klimaticko-energetický balíček. 

Klimaticko-energetický balíček je soubor pěti základních normativních právních aktů, které 

tvoří směrnice 2009/28/ES doplněná Rozhodnutím Komise 2009/548/ES, dále směrnice 

č. 2009/29/ES regulující obchodování s emisními povolenkami doplněnou rozhodnutím 

č. 406/2009/ES o stanovení konkrétních hodnot snížení emisí skleníkových plynů a směrnice 

č. 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého.63 Souhrnně můžeme za cíl 

klimaticko-energetického balíčku uvést snahu o snížení emisí skleníkových plynů a snaha o 

zvýšení energetické nezávislosti Evropské unie. Nejdůležitějším sekundárním předpisem pro 

současnou úpravu představuje směrnice 2009/28/ES, o které bude pojednáno níže 

v samostatné podkapitole. 

Na konci roku 2008 vydala Evropská komise Zelenou knihu - Na cestě k zabezpečené, 

udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti, ve které Evropská unie vyjadřuje 

silnou podporu pro rozvoj obnovitelných zdrojů i po roce 2020, což by mělo být umožněno 

také pomocí tzv. inteligentních technologií, které umožní lépe řídit poptávku po elektřině a 

umožnit tak přijetí většího množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. V lednu 2009 

přijala Evropská komise dokument Investujme dnes do Evropy zítřka, ve kterém se 

pojednává o pobřežní větrné energie nové generace. Větrná energie by do konce roku 2020 

měla tvořit 12 až 14 % celkové elektrické energie v Evropské unii, přičemž pobřežní větrná 

energie by měla tvořit více jak čtvrtinu z tohoto množství. Evropská komise spatřuje ve 

využití pobřežní větrné energie největší potenciál.64 Ve Zprávě o pokroku v oblasti 

obnovitelné energie z dubna 2009 Evropská komise shrnula dosažené pokroky a zároveň 

vyjádřila znepokojení nad využitím obnovitelných zdrojů v některých členských státech (mj. 

nad Českou republikou) a navrhla proto přijmout opatření, která by situaci zlepšila.65 
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 KOŠŤÁL, V. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU. In Trh s elektřinou: úvod do liberalizované 
energetiky. BENČEK, K. a kol. Praha: Asociace energetických manažerů (AEM), 2011, s. 15-16. 
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 Blíže viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0036:FIN:CS:PDF. 
65

 Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0192:FIN:CS:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0036:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0192:FIN:CS:PDF
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Dále zmiňme, že přijetím tzv. Lisabonské smlouvy došlo k promítnutí problematiky 

obnovitelných zdrojů do primárního práva. Zmínku o nich najdeme v čl. 194 odst. 1. písm. c) 

Smlouvy o fungování Evropské unie, kde se Evropská unie zavazuje k podpoře rozvoje 

obnovitelných zdrojů. Zároveň se tak problematika obnovitelných zdrojů v rámci energetiky 

přesouvá do tzv. sdílených pravomocí Evropské unie a členských států (čl. 4 odst. 2 písm. i). 

Jednomyslnost v rozhodování členských států však zůstala zachována o skladbě 

energetického mixu (čl. 194 odst. 2 a 3 ve spojení s čl. 192 odst. 2 písm. c).66 V červnu 2012 

zveřejnila Evropská komise sdělení Obnovitelná energie: významný činitel na evropském 

trhu s energií, v němž reaguje na vývoj doprovázený nečekaně rychlým zdokonalováním 

technologií pro obnovitelné zdroje v posledních letech. To mělo za následek někdy až přílišný 

rozvoj obnovitelných zdrojů, na což některé státy reagovaly často retroaktivními opatřeními 

snižujícími výhodnost investičních projektů. Vzhledem ke kapitálové náročnosti a současné 

nejistotě investování na energetických trzích vyjadřuje Evropská komise nutnost řešit 

plánování pro rozvoj obnovitelných zdrojů po roce 2020 již nyní. Evropská komise zmiňuje 

šest problematických okruhů, kterými se musí v příštích desetiletích zabývat. Jsou jimi: 

nejistota ohledně budoucího politického rámce, životaschopnost finančních pobídek, 

soudržnost s tržními opatřeními, odpovídající stav energetické infrastruktury, nejistota 

ohledně budoucích technologií a konečně veřejné přijetí a udržitelnost. V tomto dokumentu 

se také řeší dopady obnovitelných zdrojů na životní prostředí. Dle uváděných analýz se 

předpokládá snížení emisí skleníkových plynů v roce 2050 oproti roku 1990 až o 80 %. 

K zajištění stability přenosové sítě se vyzdvihuje snaha o decentralizaci výroby elektřiny.67 

Mezi nejnovější normativní právní akty patří Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 

2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen „směrnice 2012/27/EU“), 

kterou bude 5. června 2014 zrušena směrnice 2004/8/ES.68 
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 KOŠŤÁL, V. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU. In Trh s elektřinou: úvod do liberalizované 
energetiky. BENČEK, K. a kol. Praha: Asociace energetických manažerů (AEM), 2011, s. 11. 
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 Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0163:FIN:CS:PDF. 
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 Pro úplnost uveďme, že seznam významných přípravných a normativních právních aktů týkající se 
obnovitelných zdrojů jsou přehledně zobrazeny na stránce http://eur-
lex.europa.eu/cs/dossier/dossier_41.htm. 
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4.2 Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 

Přijetím směrnice 2009/28/ES došlo k závaznému stanovení cílů vyjádřených 

v Energetické politice pro Evropu. Tato směrnice ruší předchozí směrnice 2001/77/ES a 

2003/30/ES a dává tak dohromady úpravu týkající se podpory elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů a podporu používání biopaliv v dopravě. Směrnicí 2009/28/ES byla 

navíc zavedena podpora tepla při výrobě z obnovitelných zdrojů. Jak již bylo výše zmíněno, 

směrnice 2009/28/ES vychází z klimaticko-energetického balíčku a upravuje minimální limity 

pro podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v členských státech (čl. 3 odst. 2 

odkazující na přílohu 1 části B). Volba skladby jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů na 

dosažení závazného cíle je ponechána na členských státech. Evropská unie si jako celek 

stanovila cíl pro rok 2020 ve výši 20 %, pro Českou republiku byla stanovena závazná 

hodnota ve výši 13 %. Limity se pro jednotlivé členské státy liší vzhledem k jejich možnostem 

a velikosti již dosaženého podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie. Výše 

zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů pro jednotlivé členské státy by měla být 

odvislá od rovného zvýšení podílu každého státu váženého dle jeho výše dosaženého 

hrubého domácího produktu. Právě tento způsob, který zohledňuje výchozí pozice členských 

států, by měl zajistit spravedlivé rozdělení mezi členské státy na dosažení společného 

celkové cíle Evropské unie (bod 15. preambule).69 Dále tato směrnice obsahuje důležité 

ustanovení týkající se závazných cílů v podobě podílu využití biopaliv v dopravě. Do roku 

2020 by se dle směrnice 2009/28/ES měl podíl obnovitelných zdrojů ve všech druzích 

dopravy podílet 10 % na konečné spotřebě (čl. 3 odst. 4). Výše tohoto cíle je však stejná pro 

všechny členské státy, čímž se sledovalo zajištění shody v dostupnosti pohonných hmot (bod 

16. preambule). V čl. 4 odst. 1 se stanoví povinnost pro každý členský přijmout Národní akční 

plán pro využití energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny, vytápění a 

chlazení. Obsahem Národního akčního plánu mají být opatření, pomocí kterých by se dané 

cíle měly realizovat. Směrnice vyžadovala transpozici do právních řádů členských států do 5. 

prosince 2010, což např. Česká republika ani zdaleka nestihla. 

  

                                                      
69

 Česká republika má jeden z nejnižších limitů, menší cílovou hodnotu mají stanoveny jen dva státy - 
Lucembursko a Malta, naopak nejvyšší hodnoty nalézáme u Švédska a Lotyšska ve výši 49, resp. 40 %. Viz 
Příloha č. 6 (80). 
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Na zasedání Rady Evropské unie 3. prosince 2012 diskutovali ministři členských států 

o budoucí podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů. Dále se proklamovala klíčová 

úloha obnovitelných zdrojů v budoucí energetické politice Evropské unie, nicméně se řešily i 

negativní dopady podpory biopaliv první generace (tímto termínem se označují biopaliva 

vyráběná s využitím zemědělských plodin, které se používají i v potravinářské produkci - 

typicky různé druhy obilovin, brukev řepka, cukrová řepa, kukuřice) v podobě plýtvání 

potravinovými zdroji či v záboru kvalitní zemědělské půdy a jejím poškozováním vzhledem 

k používání dusíkatých hnojiv.70 To se odrazilo již v návrhu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 

2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, jejímž cílem je zavedení 

limitu, kterým se mají biopaliva a biokapaliny vyráběné z potravinářských plodin podílet na 

plnění cílů směrnice 2009/28/ES. V uvedeném návrhu se počítá s minimálním limitem pro 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě v dopravě ve výši 5 % oproti 

současně platnému 10% limitu.71 Návrh počítá s omezením využívání biopaliv první generace 

podporou biopaliv generace druhé (využívající odpadní produkty z dřevozpracujícího 

průmyslu nebo zemědělství) a třetí (produkující biopalivo z různých druhů řas), které jsou 

nově testovány v laboratorních podmínkách a předpokládá se jejich masivní využití 

v budoucnosti.72 Na tyto tendence reagovala vláda nařízením č. 351/2012 Sb., o kritériích 

udržitelnosti biopaliv, které provádí § 20 odst. 7 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší. Toto nařízení se snaží ochránit některé půdy s vysokou hodnotou biologické 

rozmanitosti jako např. lesní půda, mokřady a rašeliniště před pěstováním plodin pro 

produkci biopaliv. Na zmíněném zasedání Rady kvitoval ministr průmyslu a obchodu Martin 

Kuba zohlednění realistického postoje vzhledem k využívání obnovitelných zdrojů, který 

zastává Česká republika, potažmo země Visegrádské čtyřky. Ministr zdůraznil problematiku 

neplánovaných toků elektřiny vznikající v důsledku velkého počtu instalovaných výroben 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a nedostatečné infrastruktury rozvodových sítí v Německu.73  
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 Objevují se i názory z řad ekologických sdružení na zrušení celého závazného cíle na využití biopaliv a 
ušetřené zdroje z veřejných prostředků investovat do veřejné dopravy či na výzkum a vývoj zaměřený na 
snižování spotřeby paliv v automobilech. Blíže viz ROVENSKÝ, J. Biopaliva - zelený sen, nebo noční můra? In 
Biopaliva: pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti? : sborník textů. Ed. LOUŽEK, M. 1. vyd. Praha: CEP - 
Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, s. 17 a násl. 
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 Viz s. 14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0595:FIN:CS:PDF. 
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 VOŘÍŠEK, T Resuscitace biopaliv - biometanem. Biom.cz [online]. 2009-10-12. 
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 Energie v prosinci 2012. Euroskop.cz [online]. 2013-01-16. 
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Shrnutí 

Postoj a právní úprava obnovitelných zdrojů v Evropské unii má na Českou republiku 

jakožto členského státu významný vliv. První vážnější zmínky Evropské unie týkající se 

obnovitelných zdrojů nalézáme v Zelených a Bílých knihách z druhé poloviny 90. let, ve 

kterých se proklamuje snaha o dosažení 12% podílu energie z obnovitelných zdrojů na 

celkové spotřebě energie v Evropské unii. Následovalo přijetí směrnice 2001/77/ES, která 

stanovila indikativní cíle členským státům na rok 2010 pro podíl obnovitelných zdrojů na 

celkové spotřebě elektřiny, Evropská unie jako celek si stanovila cíl ve výši 22 %. Mezi další 

významné sekundární akty patřily směrnice 2003/30/ES a 2004/8/ES. Vůbec nejdůležitějším 

krokem bylo přijetí klimaticko-energetického balíčku, který obsahoval směrnici 2009/28/ES, 

jež stanovila členským státům závazné cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 

energie a podílu biopaliv využitých v dopravě pro rok 2020. Evropská unie jako celek se 

zavázala k dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020 a vyjádřila 

podporu pro další využití obnovitelných zdrojů v budoucnosti. V současné době však 

probíhají jednání o snížení limitů biopaliv, s čímž počítá nově navrhovaná směrnice. 
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5 Právní úprava obnovitelných zdrojů energie v České republice 

Právo upravující obnovitelné zdroje se v posledních letech dynamicky vyvíjí. Svůj podíl 

na tom má evropská legislativa, kterou Česká republika jako členský stát Evropské unie musí 

implementovat do svého právního řádu. Zatímco do konce minulého století nebyla 

problematika obnovitelných zdrojů v našem právním řádu nijak upravena, od roku 2000 

s přijetím zákonů a jejich prováděcích předpisů narůstá paragrafovaných znění stále více. 

Následující řádky stručně shrnou a uvedou základní význam jednotlivých právních předpisů, 

podrobný rozbor bude pak věnován účinné právní úpravě, která nejvíce ovlivňuje využití 

obnovitelných zdrojů na našem území. 

5.1 Vývoj české právní úpravy 

V novodobé historii České republiky nebyla obnovitelným zdrojům věnována velká 

pozornost. První zmínku o podpoře obnovitelných zdrojů nacházíme v zákoně 

č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o Státní energetické inspekci, který v tehdy platném ustanovení § 18 ukládal povinnost 

dodavateli, jestliže mu to dovolovali technické možnosti, vykupovat elektřinu vyráběnou 

z obnovitelných a druhotných zdrojů. Jistý zlom nastal v roce 2000 s přijetím zákona o 

hospodaření energií, kterým se sledovalo zvýšení hospodárnosti využití energie, 

konkurenceschopnosti a spolehlivosti při zásobování energií. V souhrnu by vytyčené záměry 

zákona měly směřovat k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Zákon také stanovil základní 

povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energiemi.74 Zákon o hospodaření 

energií dělí přírodní energetické zdroje na obnovitelné a neobnovitelné. Zákon definuje 

pojem druhotný zdroj jako „využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká 

jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminózních 

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“. S pojmem kombinované výroby elektřiny a tepla se setkáváme 

později až s novelizací energetického zákona provedenou v roce 2004. 
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V roce 2000 byl přijat energetický zákon, který doplňuje mnoho prováděcích 

předpisů vydávaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním 

úřadem. Energetický zákon upravuje tři základní infrastrukturní energetická odvětví, kterými 

jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. V obecné části zákona je definována celá 

řada důležitých pojmů, se kterými poté pracují i další zákony upravující problematiku 

obnovitelných zdrojů. Dále zákon upravuje mj. podmínky získání licence pro podnikání 

v energetických odvětvích, působnost orgánů státní správy. Ve zvláštní části jsou již pak 

detailněji upravena jednotlivá energetická odvětví, ve kterých zákon vymezuje zejména 

katalog práv a povinností jednotlivých účastníků trhu s elektřinou.75 Energetický zákon 

stanovil provozovateli distribuční soustavy povinnost výkupu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, avšak opět jen za technicky možných podmínek. Zákon za obnovitelné zdroje 

nepovažoval skládkový ani odpadní plyn, dokonce ani vodní elektrárny s výkonem nad 10 

MW. Energetický zákon byl novelizován zákonem č. 670/2004 Sb., kterým byla provedena 

transpozice směrnice 2004/8/ES, čímž došlo k právní úpravě podpory kombinované výroby 

elektřiny a tepla v našem právním řádu. Přijetím zákona o podporovaných zdrojích se však 

úprava do tohoto zákona přesunula. 

Do konce loňského platil v České republice zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů“). Tento zákon, který byl přijat jako výsledek 

implementace směrnice 2001/77/ES, nabyl účinnosti 1. srpna 2005. Česká republika přijetím 

zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů udělala velký pokrok v reformě 

institucionálního rámce pro odvětví energetiky a uvedla tak právní úpravu do souladu 

s právem dalších zemí Evropské unie.76 I když směrnice nepožadovala podporu důlního 

plynu, který neřadíme mezi obnovitelné zdroje, zákon o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů jej mezi podporované zdroje zahrnul.77 Jisté omezení podpory výroby elektřiny se 

týkalo větrných elektráren o vyšší instalované kapacitě (blíže viz § 3 odst. 1). Nedostatkem 

tohoto zákona byla neexistence nástrojů, které by podporovaly výrobu tepla z obnovitelných 
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zdrojů, ačkoli s tím původní návrh zákona počítal. Důvodem pro vynechání úpravy byla 

nejspíše nevhodnost nastavených podpůrných systémů pro výrobu tepla. Ta se totiž od 

výroby elektřiny odlišuje především svým lokálním zaměřením na distribuci a značnou 

individualizací jednotlivých způsobů, kterými můžeme teplo z obnovitelných zdrojů získat.78 

Za zmínku jistě stojí představa zákonodárců, kolik a jaký podíl jednotlivých 

obnovitelných zdrojů se bude podílet na výrobě elektřiny. Zatímco prognóza objemu výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů k roku 2010 se opírala o vhodnost využití jednotlivých zdrojů 

na území České republiky, kdy např. fotovoltaické elektrárny měly vyrobit pouze zlomek 

celkové elektřiny - 15 GWh, oproti např. elektrárnám spalujícím biomasu - 2 200 GWh, tak 

realita v roce 2010 a především v dalších letech poukazuje na naprosto odlišná čísla.79 

Na základě zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů stanovoval výši podpory 

Energetický regulační úřad. Výrobce elektřiny měl právo na přednostní připojení do 

elektrizační soustavy80. Provozovatel distribuční soustavy mohl připojení odmítnout pouze za 

předpokladu, že distributor prokazatelně nemohl výrobce připojit z důvodu nedostatečné 

kapacity zařízení nebo pokud by se připojením ohrozil spolehlivý provoz distribuční soustavy 

(§ 4 odst. 2). Vykupující subjekt, kterým byl provozovatelem distribuční nebo přenosové 

soustavy přebíral za výrobce odpovědnost za odchylky. Výše podpor pro výkupní ceny a 

zelené bonusy se lišily dle druhu obnovitelného zdroje, kdy každý jiný zdroj má svá jistá 

specifika v různých investičních a provozních nákladech. 

Jako další zákony, které mají užší vazbu na obnovitelné zdroje, uveďme zákon 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA), zákon č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší a zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. 
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5.2 Problematika rozšíření fotovoltaických elektráren v České republice 

Samostatná kapitola pouze o jednom druhu obnovitelného zdroje, který získává 

energii ze slunečního záření, si zaslouží delší rozbor, protože právě podpora výrobců 

elektřiny ze solárních panelů měla zásadní vliv na současnou účinnou právní úpravu. Navíc 

doslova můžeme říci, že rozmach fotovoltaických panelů po celé České republice měl zásadní 

vliv na odbornou i veřejnou debatu o dalším využití obnovitelných zdrojů v České republice. 

Pro toto období se také již dokonce vžil pojem tzv. solární boom. 

Pro investory do solárních panelů představovala tehdy platná legislativa, která 

regulovala tržní prostředí energetického odvětví pomocí podpor ve formě výkupních cen a 

zelených bonusů, značnou možnost realizovat investiční projekty za velmi výhodných 

podmínek. Investiční náklady na výstavbu solárních panelů razantně klesly a právní úprava 

garantovala výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů takové nastavení výkupních cen, 

které zaručovalo patnáctiletou dobu návratnosti investice. Ve skutečnosti však doba 

návratnosti za těchto podmínek byla výrazně nižší. Doba návratnosti, jakožto jeden 

z možných způsobů hodnocení investice, však může mít podobu prosté nebo diskontované 

návratnosti. Vzhledem k rozsahu práce nejsou v práci rozebírány detaily ekonomického 

charakteru, ale je možné stručně konstatovat, že diskontovaná doba návratnosti na rozdíl od 

prosté návratnosti bere v potaz časovou hodnotu peněz. Nároky investora na zhodnocení 

vlastního kapitálu se odrážejí v delší době, po kterou se realizovaná investice navrací. A 

právě spor, o kterou formu doby návratnosti se opíral zákon o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů, vznikl mezi státem a investory. Současné vedení Energetické 

regulačního úřadu s jeho ředitelkou Alenou Vitáskovou prosazuje názor, že garance státu je 

pouze ve formě prosté doby návratnosti s přihlédnutím k inflaci. Tento názor se však setkal 

se silným odporem investorů do solárních panelů, kteří zastávají metodu diskontované doby 

návratnosti.81 O samotném smyslu metody doby návratnosti jako relevantního ukazatele 

výnosnosti investice je však nutné pochybovat. Investoři využívají tuto metodu spíše jako 

ilustrační doplněk jiným používaným metodám.82 Jeden z předních českých ekonomů zastává 

názor, že stát měl místo tohoto podpůrného kritéria při určování výše výkupních cen stanovit 
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termín, v němž by regulace formou výkupních cen skončila bez ohledu na datum uvedení 

výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu.83 

Nejen na otázku určení prosté či diskontované doby návratnosti měl dát odpověď 

audit Procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie.84 Auditovaným subjektem byl 

Energetický regulační úřad a prověřovalo se období v letech 2005 až 2011. Celá problematika 

ohledně stanovování výkupních cen zejména v letech 2010 a 2011 doznala značné 

medializace a skončila také podáním trestních oznámení z obou táborů. Zásadním tématem 

je otázka, kdo za benevolentní nastavení výkupních cen nese odpovědnost. Energetický 

regulační úřad se bránil nemožností snížení výkupních cen o více než 5 %, což tehdy 

nedovolovala platná legislativa. Energetický regulační úřad tak spatřoval chybu 

v nedostatečně správné legislativní úpravě. Na druhou stranu výši zelených bonusů však již 

Energetický regulační úřad ovlivnit mohl. Výše zelených bonusů pro fotovoltaické elektrárny 

uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 dosahovalo hodnot přesahujících 12 000 Kč za 1 

MWh. Pro stejný druh výroben, ale jejichž zprovoznění došlo či dojde v roce 2013, dosahuje 

zelený bonus výše okolo 2 500 Kč za 1 MWh.85 Jedním z dalších vytýkaných důvodů byla 

podezřele rychlá rozhodnutí Energetické regulačního úřadu, často k poslednímu dni v roce, o 

udělení licencí k výrobě elektřiny. 

Zákonodárce reagoval na nekontrolovaný vývoj výstaveb nových fotovoltaických 

elektráren na našem území několika opatřeními. Nejdříve se jednalo o možnost snížení 

výkupních cen u obnovitelných zdrojů o více než 5 % v případě, že investice dosahovala doby 

návratnosti nižší než 11 let, což bylo stanoveno zákonem č. 137/2010 Sb. Další opatření bylo 

zavedeno zákonem č. 402/2010 Sb., který stanovil odvod z elektřiny ze slunečního záření 

(dále jen „solární daň“) pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 pro ty výrobny 

elektřiny ze solárních panelů, které byly uvedeny do provozu v letech 2009 a 2010. Zákon 

č. 402/2010 Sb. dále novelizoval zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, v němž se zvýšily sazby odvodů pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Zákon č. 346/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zrušil 
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osvobození od daně pro příjmy během prvních pěti let z provozu výroben využívající 

obnovitelné zdroje. Zákon č. 330/2010 Sb. zrušil od 1. ledna 2011 podporu ostrovním 

systémům a dokonce zavedl od 1. března 2011 podporu výrobny elektřiny ze solárních 

panelů jen pro takové výrobny, jejichž instalovaný výkon nepřesahoval 30 kW a zároveň 

musely být panely umístěny jen na střeše nebo na obvodových zdech domu. V letech 2009 a 

2010 totiž často vznikaly ostrovní systémy o velkém instalovaném výkonu, které jakožto 

nepřipojené k distribuční nebo přenosové soustavě nepotřebovaly povolení od 

provozovatele sítě k připojení do soustavy. V budoucnu se však tyto ostrovní systémy 

zamýšlely k distribuční síti připojit. 

Tyto reakce vlády na rozšíření fotovoltaických elektráren však nezůstaly bez odezvy. 

Skupina dvaceti senátorů podala ústavní stížnost na zrušení dodatečného zdanění výrobců 

elektřiny ze solárních panelů. Podrobnosti argumentů stěžovatelů a soudců budou 

ponechány stranou, jelikož tato otázka nesouvisí s energetickým právem, resp. právem 

týkajícím se obnovitelných zdrojů, ale její podstata je v ústavněprávní rovině. Lze tedy pouze 

shrnout, Ústavní soud ve svém nálezu z 15. května 2012 ústavní stížnost zamítl, přičemž 

shledal pro opatření zpětného zdanění relevantní ekonomické důvody a jeho charakter 

spočíval v tzv. nepravé retroaktivitě, jež je obecně přípustná.86  
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5.3 Zákon o podporovaných zdrojích energie 

Zákon o podporovaných zdrojích byl vyhlášen 30. května 2012 ve Sbírce zákonů České 

republiky, čímž došlo k implementaci směrnice 2009/28/ES. Tímto dnem nabyla již účinnosti 

některá ustanovení zákona, ostatní ustanovení týkající se zejména nového systému výkupu a 

podpory obnovitelných zdrojů nabyla účinnosti 1. ledna 2013.87 Od tohoto data se také ruší 

dřívější zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Oproti předchozímu zákonu o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů se rozšiřuje podpora o výrobu biometanu88 

z obnovitelných zdrojů a provozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů. Nová zákonná 

úprava zapracovává také do jediného právního předpisu podporu druhotných zdrojů, 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „kombinovaná výroba 

elektřiny a tepla“) a decentrální výroby elektřiny. Decentrální výrobou elektřiny je myšlena 

výroba elektřiny z výroben připojených do jiné než přenosové soustavy, tj. přímo do 

distribuční soustavy. Zákonodárce tak podporuje decentrální výrobu elektřiny z důvodu, že 

tímto způsobem výroby dochází k úspoře ztrát elektřiny, které by jinak vznikly při distribuci 

elektřiny přenosovou soustavou.89 Rozšiřuje se tak podpora dalších energetických zdrojů a 

způsobů jejich využití. Zákon o podporovaných zdrojích dále nově upravuje obsah a tvorbu 

Národního akčního plánu. Nejdůležitější novinkou je změna mechanismu podpory, která 

reaguje na předchozí vývoj v podobě vysokého růstu instalovaných kapacit obnovitelných 

zdrojů na našem území. Systém podpory zcela mění i finanční, datové a smluvní vztahy mezi 

subjekty na trhu s elektřinou. Zavádí se také podmínky stanovení minimální účinnosti užití 

energie pro výrobu elektřiny u některých druhů obnovitelných zdrojů pro přiznání podpory90 

a podmínky pro uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů. Zákon o 

podporovaných zdrojích navrací podporu ostrovním systémům uvedeným do provozu před 

1. lednem 2011 v případě připojení do distribuční nebo přenosové sítě (§ 54 odst. 4). Zákon 

dále upravuje solární daň, práva a povinnosti osob spojených s podporovanými zdroji a 

působnost orgánů státní správy, podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny 

vyrobené z druhotných zdrojů nebo z kombinované výroby elektřiny a tepla. 
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 Pouze jedno nepříliš podstatné ustanovení nabude účinnosti 1. ledna 2015. 
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 Nový zákon o podporovaných zdrojích energie. E.ON [online]. 2013. 
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5.3.1 Důvody přijetí nového zákona 

Důvodem přijetí zákona o podporovaných zdrojích byla jednak nutnost implementace 

směrnice 2009/28/ES, jednak reakce na rozvoj využití obnovitelných zdrojů v posledních 

letech (zejména rozšíření solárních panelů v letech 2009 a 2010). Novou právní úpravou se 

sleduje zejména naplňování závazných cílů stanovených směrnicí. Dále je patrná jasná snaha 

o omezení růstu vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

jež značně zatěžovaly státní rozpočet a zejména konečné zákazníky v regulované složce ceny 

za elektřinu. Stávající systém neumožňoval možnost zastavení podpory pro určitý typ 

obnovitelného zdroje, jehož podíl by již dosáhl cílené výše na celkovém energetickém mixu 

obnovitelných zdrojů. Rozvoj fotovoltaických elektráren měl také negativní vliv na 

provozování a stabilitu elektrizační soustavy. Zvyšovalo se riziko provozovatelů distribučních 

a přenosových soustav za ztráty způsobené povinným výkupem elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů, jejíž množství mohlo být v jednotlivých hodinách neúměrně vysoké.91 

Byla tedy snaha o zpřísnění podmínek pro získání podpory pro výrobny ze solárních panelů. 

Dalším důvodem byla snaha o větší možnost reakce orgánů státní správy na případný 

nežádoucí vývoj na trhu s energiemi z obnovitelných zdrojů. Reorganizací vztahů mezi 

subjekty na trhu s elektřinou se sledovalo zjednodušení administrativní náročnosti. Zákon o 

podporovaných zdrojích reagoval také na určitou roztříštěnost právní úpravy, která se týkala 

podporovaných zdrojů. Dále se sledovala snaha více konkretizovat parametry pro efektivní a 

ekonomické využívání podporovaných zdrojů. V neposlední řadě byla snaha o větší 

provázanost mezi Národním akčním plánem a zákonem o podporovaných zdrojích.92 Dle § 1 

odst. 2 je účelem zákona také zajištění zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě 

primárních energetických zdrojů, snaha o šetrné využívání přírodních zdrojů a trvale 

udržitelný rozvoj společnosti. 

5.3.2 Reorganizace vztahů mezi subjekty na trhu s elektřinou 

Následující řádky pojednávají o změnách ve smluvních, finančních a datových vztazích 

mezi subjekty na trhu s elektřinou. Nejprve začněme popisem změn ve vztazích mezi 

subjekty, ve kterých se realizovala podpora pomocí výkupních cen. Do konce minulého roku 
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komunikoval podporovaný výrobce pouze s provozovatelem distribuční nebo přenosové sítě. 

Mezi těmito subjekty se realizovaly všechny vazby, kdy na jedné straně provozovatel sítě 

vyplácel výrobci výkupní cenu, který mu naproti tomu předával naměřená a počítaná data a 

dodával přes provozovatele sítě silovou elektřinou konečným zákazníkům. Subjekty měly 

mezi sebou uzavřenu smlouvu o připojení výrobny k distribuční nebo přenosové soustavě, 

smlouvu o poskytnutí distribuce či přenosu a smlouvu o podpoře výroby elektřiny.93 Nově 

však zákon definuje nový subjekt, kterým je povinně vykupující. Zákonodárce povinně 

vykupujícím myslí obchodníka s elektřinou určeného zákonem nebo vybraného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jelikož ministerstvo ve svém sdělení z 31. srpna 2012 

rozhodlo, že nebude pro roky 2013 a 2014 rozhodovat o výběru povinně vykupujícího, bude 

podporovaný výrobce v těchto letech uzavírat smlouvy s dodavateli poslední instance.94 

V České republice existují tři dodavatelé poslední instance, jejichž působnost závisí na tom, 

v které části našeho území se výrobna nachází. Pro území Hlavního města Prahy je povinně 

vykupujícím společnost Pražská energetika, a.s., pro území jižních Čech a jižní Moravy 

společnost E.ON Energie, a.s. a pro zbytek území ČEZ Prodej, s.r.o.95 Rozdíl výkupní a 

hodinové ceny bude povinně vykupujícímu hrazen operátorem trhu (podrobnosti viz níže). 

Dodatečné náklady operátora trhu budou kompenzovány ze státního rozpočtu a 

provozovateli přenosových a distribučních soustav.96 O něco jednodušší změny doprovázely 

změny u podpory realizovanou pomocí zeleného bonusu. Podporovaný výrobce již nově 

nekomunikuje s provozovatelem sítě, kterému nepředává žádná data, ale tyto informace 

poskytuje operátorovi trhu s elektřinou. S provozovatelem přenosové nebo distribuční 

soustavy má nově podporovaný výrobce uzavřenou jen smlouvu o připojení. Operátor trhu 

s elektřinou naopak vyplácí podporovanému výrobci zelený bonus.97 Podporovaný výrobce 

má uzavřenu smlouvu o výkupu silové elektřinou s tzv. vykupujícím, což je typicky obchodník 

s elektřinou. 
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 Blíže o jednotlivých podtypech smluv viz KUŽELA, M. Smlouvy na trhu s elektrickou energií. In Trh s 
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Všechny tyto změny se musely promítnout do smluvních vztahů mezi subjekty na trhu 

s elektřinou. V přechodných ustanoveních dle § 59 odst. 9 a 10 zanikají k 31. prosinci 2012 

smlouvy o dodávce elektřiny a ujednání mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo 

provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem, týkající se podpory elektřiny 

výkupními cenami, resp. úhradou zeleného bonusu. Smlouvy o výkupu silové elektřiny 

v rámci podpory zelených bonusů, stejně jako smlouvy o připojení, však zůstávají 

zachovány.98 Za prosinec 2012 bude podpora vyplacena výrobci provozovatelem regionální 

distribuční soustavy, se kterým měl uzavřenou smlouvu. Pokud však výrobce tento nárok 

vůči provozovateli sítě neuplatní do 28. února 2013, např. z důvodu nepředání potřebných 

podkladů výrobce provozovateli, přecházejí ze zákona všechny práva a povinnosti od 1. 

března 2013 na operátora trhu (§ 54 odst. 12). 

5.3.3 Formy podpory 

Podpora výroby elektřiny 

Začněme s formou podpory, která se týká výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Na základě zákona o podporovaných zdrojích budou nadále dostupné obě formy podpory, a 

to výkupní cena a zelený bonus. Přesto podmínky poskytování obou podpor se výrazně 

změnily. Výkupní ceny pro nově připojované instalované kapacity budou schopny zvolit 

pouze takoví výrobci z obnovitelných zdrojů, jejichž instalovaný výkon nepřesáhne hodnoty 

100 kW, v případě vodních elektráren do výše 10 MW. Pro fotovoltaické elektrárny zůstalo 

omezení pro podporu výroben o instalovaném výkonu nepřevyšujícím 30 kW. Ve všech 

ostatních případech bude mít výrobce možnost dostávat podporu pouze formou zelených 

bonusů (§ 8 odst. 2). Podpora formou výkupní ceny doznala novinky ve způsobu hrazení tzv. 

záporné hodinové ceny. O záporné hodinové ceně mluvíme za předpokladu, že nastanou 

„mezní“ situace, během kterých bude nabídka elektřiny vyšší než poptávka na trhu. Jako 

příklad uveďme situace z roku 2008 na energetické burze European Energy Exchange 

v Lipsku a roce 2009 v Německu, kdy se obchodovala silová elektřina za - 3 000, resp. - 500 

Euro za 1 MWh.99 Za této situace je výrobce povinen uhradit zápornou hodinovou cenu 

povinně vykupujícímu, jejíž výše je odvislá od dodaného množství elektřiny v dané hodině 
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(§ 11 odst. 9). Zákonodárce se tím snažil motivovat výrobce k aktivnějšímu zapojení výrobců 

na regulaci dodávek do sítě, nebo ke zvolení podpory ve formě zeleného bonusu.100 

Zákon o podporovaných zdrojích zachovává patnáctiletou dobu návratnosti při 

zohledňování stanovení výše výkupních cen. Energetický regulační úřad nesmí snížit výkupní 

ceny o více než 5 % oproti ceně platné v roce, v němž se o novém stanovení výkupní ceny 

rozhoduje. Zásadní změnou oproti předchozí právní úpravě je dodatek, že Energetický 

regulační úřad může výši výkupní ceny snížit o více než 5 % u těch druhů obnovitelných 

zdrojů, u kterých bude dosaženo prosté návratnosti investic kratší než 12 let (§ 12 odst. 6). 

Tato možnost výraznějšího snížení výkupních cen byla již upravena v pozdější verzi zákona o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů, který byl novelizován zákonem č. 137/2010 Sb. 

Energetický regulační úřad od poloviny roku 2010 tak mohl již snižovat výkupní ceny o více 

než 5 %, ale pouze u těch investic, jejichž návratnost byla kratší než 11 let.101 Toto 

ustanovení reaguje na případný výrazný pokles investičních nebo provozních nákladů 

určitého druhu obnovitelného zdroje, což by činilo investici spojenou se státními subvencemi 

příliš výhodnou. Zákonodárce tím chce zamezit dalšímu nekontrolovanému rozšíření určitého 

druhu obnovitelného zdroje tak, jak se stalo v případě enormnímu nárůstu solárních 

elektráren v letech 2009 a 2010. Vedle patnáctileté doby návratnosti je pro určení výše 

výkupních cen relevantní výskyt záporných hodinových cen v průběhu roku a podmínka 

zachování výše výnosů za jednotku elektřiny v roce uvedení výrobny do provozu, jejíž výše se 

bude každoročně automaticky zvyšovat o 2 %. Toto pravidelné roční navyšování však neplatí 

pro výrobny elektřiny z biomasy, bioplynu a biokapalin (§ 12 odst. 1 písm. b). Zákon zavádí 

také horní limity výše výkupních cen, která nesmí přesáhnout v jednotlivém roce o více než 

15 % hodnotu oproti roku předcházejícímu. Posledním regulačním opatřením výše výkupní 

ceny, platné však i pro zelený bonus, je maximální částka, které může forma podpory 

dosáhnout. Výkupní cena za 1 MWh může dosáhnout v roce uvedení do provozu maximálně 

částky 4 500 Kč. Není možné zároveň kombinovat podporu ve formě výkupních cen a 

zelených bonusů. Nicméně zákon o podporovaných zdrojích umožňuje dostávat zároveň více 
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zelených bonusů v případě souběhu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných 

zdrojů či z kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Novinkou je stanovení výše zelených bonusů. Ty budou poskytovány ve dvojím 

režimu, a to v režimu ročním a hodinovém (dále jen „roční a hodinový zelený bonus“). O 

tom, jaký režim zeleného bonusu bude výrobci poskytován, nerozhoduje jeho volba, nýbrž 

velikost instalované kapacity a způsob výroby elektřiny. Na roční zelený bonus má nárok 

výrobce z kombinované výroby elektřiny a tepla, z druhotných zdrojů, výrobce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 100 kW a výrobce elektřiny využívající 

biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním 

obnovitelného a neobnovitelného zdroje. Všechny ostatní výrobny mají nárok pouze na 

hodinový zelený bonus102 (§ 9 odst. 4 písm. a). Změna stanovování podmínek podpory 

souvisí dle důvodové zprávy tohoto zákona se zavedením tržního prvku do stávajícího 

systému, který se projevuje v tom, že výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů budou muset 

být schopni prodat silovou elektřinu na trhu s elektřinou. Roční zelený bonus ve své podstatě 

kopíruje úpravu zelených bonusů dle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Výše 

ročního zeleného bonusu bude stanovena v neměnné výši Energetickým regulačním úřadem 

na příslušný kalendářní rok. Naproti tomu hodnota hodinového zeleného bonusu se bude 

odvíjet od tržní ceny elektřiny, která je obchodována na denních spotových trzích 

s elektřinou a jejíž výše se každou hodinu mění.103 Velikost hodinového zeleného bonusu 

musí být minimálně ve výši rozdílu mezi výkupní a hodinovou cenou silové elektřiny na 

vnitrodenním trhu, přičemž není důležité, za jakou cenu výrobce elektřinu prodal, nýbrž 

závisí na ceně zobchodované na spotovém trhu.104 Denní trh s elektřinou je organizován 

operátorem trhu. Předkladatelé zákona zavedením hodinového zeleného bonusu sledovali 

pokles celkových nákladů na podporované zdroje energie. S touto myšlenkou nezbývá než 

souhlasit, jelikož s omezením regulačních či umělých subvencí dochází ke zvyšování tržního 

prostředí, které tlačí na snižování celkových nákladů. Podstatný rozdíl mezi využíváním 

podpory formou výkupních cen a zelených bonusů je možnost uplatňovat zelený bonus na 

tzv. ostatní vlastní spotřebu (viz další podkapitola). 
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Dále se okrajově zmiňme o některých specifikách pro poskytování podpory vybraných 

druhů obnovitelných zdrojů. Podpora výroby elektřiny ze slunečního záření se nadále 

vztahuje již jen na výrobny s instalovaným výkonem do 30 kW, které jsou umístěny na střeše 

nebo na obvodové zdi (§ 4 odst. 5 písm. d). Toto ustanovení tak tedy jen převzalo úpravu ze 

zákona č. 330/2011 Sb., který s účinností od 1. března 2011 takto stanovil podporu pro 

fotovoltaické elektrárny. 

Podpora elektřiny vyrobené z biomasy nebo biokapalin se bude vztahovat pouze 

v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla. Pro výrobce elektřiny z bioplynu bude navíc 

podmínka využití bioplynu pocházející alespoň z 30 % z jiné biomasy než cíleně pěstované na 

orné půdě a na travním porostu ve spojení s efektivním využitím primární energie biomasy 

(alespoň 50 %). Nová zákonná úprava povede k výstavbě nových bioplynových stanic s větší 

vazbou na využití tepla a živočišné výroby jakožto producenta bioodpadů. Podporou 

biometanu je sledováno řešení pro ty bioplynové stanice, ve kterých nebude možné vhodně 

využít teplo vznikající v procesu spalování. Aby se však zabránilo případnému zneužití 

poskytovaných podpor, zavedl zákon o podporovaných zdrojích v posledních fázích 

schvalovacího procesu horní limit pro zelený bonus (viz níže).105 

Rozsah a výši podpory elektřiny vyrobené z druhotných zdrojů a kombinované 

výroby elektřiny a tepla stanoví Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí. 

Vzhledem k rozsahu práce se tomuto způsobu výroby elektřiny nebudu věnovat, bližší 

podmínky stanoví zákon o podporovaných zdrojích a prováděcí předpisy. V přechodných 

ustanoveních zákona o podporovaných zdrojích (§ 54 odst. 1 a 2) je stanoveno, že pro 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří uvedli své výrobny do provozu do konce roku 

2012, budou výkupní ceny a zelené bonusy uplatňovány podle právních předpisů, které byly 

účinné v době uvedení jejich výroben do provozu. Budou tak mít stále možnost měnit formy 

podpory tak jim to umožňovala předcházející právní úprava, tj. střídat formy podpory 

výkupních cen a zelených bonusů.106 Do konce roku 2012 si podporovaní výrobci museli 

v případě změny formy podpory žádat u provozovatele distribuční nebo přenosové 

soustavy. Od 1. ledna 2013 musí všichni podporovaní výrobci registrovat formu podpory u 

                                                      
105

 MÁLEK, B. Dopady nového zákona o podporovaných zdrojích na efektivitu využití biomasy a bioplynu. 
Biom.cz [online]. 2012-04-30. 
106

 BECHNÍK, B. Změna systému výplaty podpory obnovitelných zdrojů od 1. ledna 2013. TZB-info [online]. 2012-
11-19. 
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operátora trhu. Bude-li mít výrobce možnost volby formy podpory, bude tak nutné učinit k 1. 

lednu pro daný kalendářní rok (§ 8 odst. 2 a 3). 

Podpora tepla 

Opět se omezím pouze na základní souvislosti pro tuto stanovenou formu podpory. 

Především je třeba zmínit, že podpora výroby tepla je poskytována pouze pro výrobu 

z obnovitelných zdrojů. Forma podpory je poskytována formou investiční a provozní 

podpory. Investiční podpora tepla je realizována formou buď jednotlivými programy podpory 

z veřejných prostředků, nebo na základě finančních prostředků získaných z prodeje 

povolenek na emise skleníkových plynů. Tato podpora se vztahuje na výstavbu výrobny tepla 

a na rozvodné tepelné zařízení. Provozní podpora tepla je prováděna ve formě ročních 

zelených bonusů na teplo (stanovené v Kč za 1 GJ). Výše provozní podpory tepla se určuje 

vzhledem k předpokládaným hodnotám vyrobené energie pro jednotlivé typy obnovitelných 

zdrojů stanovených v Národním akčním plánu (§ 24 odst. 2 zákona o podporovaných 

zdrojích). Je nutno podotknout, že obě formy podpory je možno vzájemně kombinovat. 

Podpora biometanu a decentrální výroby elektřiny 

Podpora výrobcům biometanu z obnovitelných zdrojů je pouze ve formě zelených 

bonusů v ročním režimu, přičemž maximální výše podpory v době uvedení výrobny do 

provozu je ve výši 1 700 Kč za 1 MWh spalného tepla (§ 35 odst. 3 zákona o podporovaných 

zdrojích). Pro decentrální výrobu elektřinu je poskytován taktéž pouze roční zelený bonus, 

jehož výši stanoví Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí, přičemž je vázán výší 

napěťové hladiny, do které je dodávána elektřina, a předpokládanou výší úspor nákladů na 

ztráty provozovatele distribuční soustavy (§ 42 odst. 2). 

Podpora na výše uvedené podporované zdroje energie je zahrnuta v regulované 

složce ceny, kterou platí koneční spotřebitelé za elektřinu. Výše příspěvku na podporované 

zdroje se každým rokem zvyšuje a v roce 2011 tvořila pro domácnosti celkem 14,4 % 

z celkové ceny za elektřinu. U velkoodběratelů činila v tomtéž roce výše příspěvku dokonce 

20,67 %.107  

                                                      
107

 KANTA, J. Podpora obnovitelných zdrojů energie. In Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. 
BENČEK, K. a kol. Praha: Asociace energetických manažerů (AEM), 2011, s. 390. 
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5.3.4 Další významné změny 

Dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích nastavuje Energetický 

regulační úřad výše výkupních cen tak, aby byla investorům garantována patnáctiletá doba 

prosté návratnosti, což je významný posun oproti zákonu o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů, jelikož ten uváděl pouze patnáctiletou dobu návratnosti (k celé problematice viz 

výše). Zákon zahrnuje ustanovení o solární dani, kterou obsahoval již novelizovaný zákon o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů. V § 14 se stanovuje solární daň za celý rok 2013 pro 

zařízení uvedená do provozu mezi 1. lednem 2009 a 31. prosincem 2010. Od odvodu jsou 

však osvobozeny výrobny elektřiny ze solárních panelů s instalovaným výkonem do 30 kW 

(platí pro všechny tyto výrobce, tzn. nejen pro ty solární elektrárny, které jsou instalované na 

střeše nebo na obvodové zdi). Zákonodárce tímto osvobozením nechtěl především zatěžovat 

malé ostrovní systémy. Zavedení solární daně posvětil již Ústavní soud, ve svém nálezu ze 

dne 15. května 2012. 

Zákon o podporovaných zdrojích novelizuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) tím, že ukládá 

provozovatelům fotovoltaických elektráren, kteří uvedli solární panely na trh před 1. lednem 

2013 povinnost odstranit na své náklady solární panely. Toho se má docílit tím, že 

provozovatelé solárních panelů budou od 1. ledna 2014 povinně odvádět státem určenému 

subjektu pravidelné příspěvky na odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. Toto 

retroaktivní ustanovení vzbudilo velkou míru nevole mezi provozovateli solárních panelů, 

kteří argumentovali dvojím zatížením na likvidaci odpadů, jelikož již jednou za recyklaci 

panelů zaplatili výrobci fotovoltaických panelů v rámci evropského systému PV Cycle.108 Pro 

likvidaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 bude odpovědný výrobce 

solárních panelů109, který bude muset ještě před provozem výrobny poskytnout záruku 

prokazující finanční zajištění pro nakládání s elektroodpadem. 

Podstatnou změnou nového zákona je zavedení limitů pro jednotlivé druhy 

obnovitelných zdrojů, kdy dosažení závazných cílů v Národním akčním plánu má za následek 

skončení podpory pro daný typ obnovitelného zdroje dva roky poté, kdy k dosažení cíle 

                                                      
108

 Zákon o podporovaných zdrojích energie nabývá účinnosti – se všemi přínosy i chybami. Solarnews.cz 
[online]. 2012-05-30. 
109

 Blíže k definici výrobce viz § 37g písm. e) zákona o odpadech. 
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došlo. Zatímco do přijetí zákona o podporovaných zdrojích plnil Národní akční plán roli pouze 

koncepčního dokumentu, nyní kvůli odkazu v ustanovení § 4 odst. 6 a 8 zákona o 

podporovaných zdrojích mají některá jeho ustanovení právní závaznost.110 Toto zákonné 

ustanovení se stalo terčem kritiky odborné veřejnosti hájící zájmy obnovitelných zdrojů. 

Problém spatřovali v nepřiměřeně vysokém riziku pro investory, kteří nebudou mít 

potřebnou garanci v jistotě získání podpory. Hlavním argumentem se stala možnost 

snadných změn limitů stanovených v Národním akčním plánu pomocí vládního usnesení a 

nejistoty v případě několikaletých projektů, které musí kalkulovat s možností nezískání 

podpory z důvodu překročení limitů.111 Národní akční plán navíc stanoví dané cíle jako 

maximální oproti úpravě ve směrnici 2009/28/ES, která je pojímá jako minimální.112 Tak 

například pokud solární elektrárny přesáhnou hodnotu instalovaného výkonu 2 013 MWh 

v roce 2015, pak nebude státem v roce 2018 poskytnuta podpora ve formě zelených bonusů 

nebo výkupních cen pro další instalované solární panely.113 To má za následek, že vzhledem 

k vysokému počtu již instalovaných kapacit z fotovoltaických elektráren to de facto znamená 

v dohledné době zastavení rozvoje solárních panelů. Zatímco Národní akční plán z července 

2010 obsahoval závaznou hodnotu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie v roce 2020 ve výši 13,5 % a pro podíl obnovitelných zdrojů v dopravě ve 

výši 10,44 %, aktualizovaný Národní akční plán ze srpna 2012 obsahuje závaznou hodnotu 

v hodnotě 14 %, resp. 10,83 %.114 Národní akční plán počítá také s vypracováním studie o 

zavedení inteligentních sítí, pomocí kterých by bylo možno řídit efektivněji obnovitelné 

zdroje. Tento požadavek vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze 

dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení 

směrnice 2003/54/ES.  
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 VOSOL, D. Nový zákon o podporovaných zdrojích energie přináší podstatné změny. Biom.cz [online]. 2012-
05-09. 
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 Blíže viz Dokument: Výhrady asociací obnovitelných zdrojů vůči vládě. Nazeleno.cz [online]. 2011-04-28. 
112

 VESELÝ, J. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie - proti proudu?. EPRAVO.CZ [online]. 2011-
09-08. 
113

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[online]. 2012, s. 75, resp. 87. 
114

 Tamtéž, s. 9. 
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5.4 Prováděcí předpisy zákona o podporovaných zdrojích energie 

Na následujících řádkách provedu rozbor prováděcích předpisů zákona o 

podporovaných zdrojích. Stranou ponechám rozbor technických podrobností, které jsou 

např. uvedeny ve vyhláškách upravující měření elektřiny či termíny a postupy výběru formy 

podpory. Vzhledem k rozsahu práce a přílišné detailnosti a množství prováděcích předpisů se 

zaměřím především na vyhlášky, které jsou velmi důležité v praxi.115 Mezi nejdůležitější 

prováděcí předpis patří vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 478/2012 Sb., o 

vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a 

kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení 

zákona o podporovaných zdrojích (dále jen „vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny“). 

Dle § 9 odst. 1 této vyhlášky se posuzuje rozhodné datum pro uvedení výrobny do provozu. 

Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny stanoví pro tuto skutečnost předpoklad 

kumulativního splnění tří podmínek, kterými jsou rozhodnutí o udělení licence na výrobu 

elektřiny, které nabylo právní moci, dále provedení prvního paralelního připojení výrobny 

elektřiny k elektrizační soustavě a instalace měřícího zařízení v předávacím místě výrobny 

elektřiny příslušným provozovatelem distribuční nebo přenosové soustavy. 

Dále zmiňme vyhlášku Energetického regulačního úřadu č. 347/2012 Sb., kterou se 

stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba 

životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, (dále jen „vyhláška o technicko-

ekonomických parametrech obnovitelných zdrojů“). Tato vyhláška upravuje různé 

stanovení investičních a provozních nákladů důležitých pro odlišení jednotlivých druhů 

obnovitelných zdrojů. Právě rozdílné celkové náklady u jednotlivých druhů obnovitelných 

zdrojů jsou klíčové pro stanovení různé výše podpory. V této vyhlášce se dále stanoví doby 

životnosti jednotlivých druhů výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, jež jsou zároveň 

dobami pro podporu formou výkupních cen (je-li na ně nárok), vyjma výroben využívající 

biomasu, bioplyn a biokapaliny (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích). 

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech obnovitelných zdrojů dále definuje v § 2 

písm. c) technologickou vlastní spotřebu elektřiny jako „spotřebu elektrické energie na 

výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i 
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 Úplný seznam prováděcích právních předpisů týkající se obnovitelných zdrojů je přehledně zobrazen na 
stránkách Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu, viz http://eru.cz/dias-
read_article.php?articleId=1670 a http://www.mpo.cz/dokument118537.html. 
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pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy 

paliva, ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny 

elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy“, která má v praxi 

značný dopad na posuzování výše provozních nákladů. Na technologickou vlastní spotřebu 

totiž není možné dostat žádnou formu podpory ve formě výkupních cen nebo zelených 

bonusů.116 Pod termínem technologická vlastní spotřeba rozumějme takovou spotřebu 

elektrické energie, která přímo souvisí s výrobou elektřiny a tepla. Investor tak při 

posuzování rentability investice musí zvážit, na kolik jsou náročné výrobní stroje jako např. 

kogenerační jednotka na spotřebu elektrické energie. 

Jako další významný prováděcí předpis uveďme vyhlášku 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 (dále jen „vyhláška o 

pravidlech trhu s elektřinou“). Tato vyhláška definuje mnoho důležitých pojmů jako 

decentrální výroba či lokální spotřeba výrobce, se kterými se pracuje i v dalších právních 

předpisech. Zmiňme se zejména o termínu lokální spotřeba výrobců (dále jen „ostatní vlastní 

spotřeba“, což je v odvětví energetiky pro tento typ spotřeby ustálenější výraz), která je v § 2 

odst. 1 písm. g) definována jako „elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná 

tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo 

regionální distribuční soustavy; lokální spotřeba výrobců nezahrnuje technologickou vlastní 

spotřebu elektřiny“. Pod ostatní vlastní spotřebou rozumějme typicky takovou spotřebu 

elektřiny, kterou výrobce využívá pro např. provoz osvětlení v administrativních budovách. 

Na rozdíl od technologické vlastní spotřeby je možné na ostatní vlastní spotřebu uplatňovat 

podporu ve formě zeleného bonusu, nikoliv však výkupních cen. Toto ustanovení (§ 27 odst. 

1) je důležité z důvodu, že právě nemožnost využití podpory ve formě výkupních cen na 

ostatní vlastní spotřebu vede k tomu, že většina výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů 

uplatňuje, a také již před účinností zákona o podporovaných zdrojích využívala, podporu ve 

formě zelených bonusů.117 

  

                                                      
116

 Dle § 4 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích a bod 1.2 cenového rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu č. 4/2012, blíže viz http://eru.cz/user_data/files/ERV/ERV8_2012.pdf. 
117

 Není totiž jakkoli možné zároveň kombinovat formu podpory výkupních cen a zelených bonusů. 

http://eru.cz/user_data/files/ERV/ERV8_2012.pdf
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Shrnutí 

Zákon o podporovaných zdrojích zásadně změnil systém podpory výroby energie 

z vybraných typů zdrojů či způsobu výroby. Zákon s velkým zpožděním implementoval 

směrnici 2009/28/ES, jež byla obsahem klimaticko-energetického balíčku. Nová právní 

úprava však také do značné míry reagovala na neblahý vývoj využití obnovitelných zdrojů na 

našem území. Přijetí zákona o podporovaných zdrojích bylo také spojeno s vydáním nových 

prováděcích předpisů, které reagovaly na novou právní úpravu. Účelem zákona byla jednak 

snaha o nastavení dlouhodobých stabilních a udržitelných podmínek pro podporu výroby 

energie, které by zajistily investorům potřebnou míru jisté předvídatelnosti vývoje právní 

úpravy, jednak se novou právní úpravou sledovala minimalizace dopadů v dodatečných 

nákladech na celkovou cenu elektřiny pro konečné spotřebitele. Zákon o podporových 

zdrojích zavádí podporu pro výrobu tepelné energie a biometanu, čímž se zákonodárce 

neomezuje pouze na podporu výroby elektřiny ze zdrojů či způsobů šetrných k životnímu 

prostředí. Nový zákon zachovává solární daň, kterou jsou provozovatelé výroben připojených 

k síti mezi 1. lednem 2009 a 31. prosincem 2010 povinni odvádět do konce roku 2013. 

Novinkou pro provozovatele solárních elektráren, resp. výrobce solárních panelů je 

povinnost zajistit financování pro odstranění elektroodpadu z fotovoltaických panelů. 

Zásadní změnou byla reorganizace smluvních, finančních a datových vztahů mezi subjekty na 

trhu s elektřinou. Opouští se model vztahů mezi provozovateli distribučních, resp. 

přenosových sítí a podporovanými výrobci a od 1. ledna 2013 již podporovaný výrobce 

přichází přímo do styku s operátorem trhu, resp. povinně vykupujícím. Mění se způsob 

podpory pro nově připojované výrobny, který bude preferovat podporu formou zelených 

bonusů. Ty budou povinné pro výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW (v případě 

vodních elektráren nad 10 MW), a dobrovolné pro výrobny s nižší instalovanou kapacitou. 

Stále však platí omezení podpory pro solární elektrárny o výkonu jen do výše 30 kW včetně. 

S ohledem na možnost čerpání zeleného bonusu pro ostatní vlastní spotřebu a zpravidla 

vyšší výslednou cenou, která vznikne součtem ceny za zelený bonus a ceny za silovou 

elektřinu, než kterou by výrobce dostal za podporu ve formě výkupních cen, lze očekávat, a 

praxe to potvrzuje, pouze marginální zájem o podporu formou výkupních cen. Nově vzniká 

dvojí režim zelených bonusů, a to hodinový a roční zelený bonus. Roční zelený bonus bude 

dostupný pouze pro nižší instalované kapacity (do 100 kW) a výrobce elektřiny využívající 
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biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním 

obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje. Hodinový zelený bonus bude poskytován 

pro větší výrobny (nad 100 kW) s výjimkou výroben využívající biologicky rozložitelnou část 

komunálního odpadu nebo vyrobenou společným spalováním obnovitelného a 

neobnovitelného zdroje. Zákon o podporovaných zdrojích nově umožňuje snížení výkupních 

cen o více než 5 % u výroben, u kterých klesne prostá doba návratnosti pod 12 let. Zároveň 

se stanoví limit pro maximální zvýšení výkupních cen do výše 15 % oproti předcházejícímu 

roku. Převratnou změnou je pozastavení podpor Energetickým regulačním úřadem pro 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů po dvou letech následujících po dosažení nebo 

překonání závazných cílů stanovených Národním akčním plánem pro výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. 
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6 Zhodnocení platné právní úpravy 

Následující řádky mají poukázat na to, co vše se v posledních letech změnilo v právní 

úpravě obnovitelných zdrojů v České republice. Nejdůležitějšími změnami bylo přijetí zákona 

o podporovaných zdrojích a aktualizace strategických dokumentů - Státní energetické 

koncepce a Národního akčního plánu. 

6.1 Pozitiva a negativa zákona o podporovaných zdrojích energie 

Jednoznačně kladně hodnotím zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných 

zdrojů, jež zcela logicky doprovází podporu pro výrobu elektřiny. Právní úprava všech 

podporovaných zdrojů do jediného právního předpisu vede k větší přehlednosti mezi všemi 

účastníky na trhu s energiemi. Zavedení minimální účinnosti užití energie pro výrobny 

spalující biomasu a bioplyn přispívá k smysluplnému využívání efektivní výroby elektřiny a 

tepla. Pozitivně tedy hodnotím snahy o rozvoj energetických zdrojů šetrných k životnímu 

prostředí cestou kvalitativních opatření na úkor kvantitativních, která jsou mnohdy 

doprovázena některými negativními vlivy. Zavedení hodinových zelených bonusů a omezení 

nároků pro možnost volby výkupních cen vede k omezení regulačních zásahů na trhu 

s energiemi, což přispěje k zabránění případnému nekontrolovanému vývoji, kterého jsme 

byli svědky v případě solárního boomu. Pro výrobce však znamená přechod na hodinový 

zelený bonus nutnost osazení průběhového měření, které umožní poslat operátorovi trhu 

měsíční spotřebu po hodinách. To je nutné z důvodu rozdílné výše zelených bonusů 

v jednotlivých hodinách. Přístroj k průběhovému měření je však finančně nákladnější. 

Vyjasnění metody návratnosti investic v jednoznačnosti výkladu určitě posiluje právní 

jistotu. Negativně vnímám netransparentní stanovení výše provozních podpor Energetickým 

regulačním úřadem, které zvyšuje nestabilitu podnikatelského prostředí. Kladně hodnotím 

povinnost provozovatelů fotovoltaických elektráren uvedených na trh do 1. ledna 2013 

odvádět finanční příspěvky na likvidaci solárního odpadu, jelikož by tito provozovatelé 

museli po ukončení provozu jejich elektráren i tak učinit. Z důvodu nejasných okolností okolo 

rozvoje solárních elektráren v letech 2009 a 2010 a často netransparentních vlastnických 

struktur, byla důvodná obava zákonodárců o možné nesplnění likvidační povinnosti. 

Pozitivně lze hodnotit zákonnou úpravu pro stanovení maximální výše podpory ve formě 

výkupních cen. Jednoznačně pozitivně lze hodnotit možnost Energetického regulačního 
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úřadu snižovat výkupní ceny o více než 5 % u investic, u nichž doba prosté návratnosti je nižší 

než 12 let. Toto ustanovení tak brání dalšímu nekontrolovanému rozvoji určitého druhu 

obnovitelného zdroje, u kterého by se cena potřebných technologií meziročně rapidně 

snížila. 

Pozitivně nahlížím na osvobození od daně pro solární elektrárny o výkonu do 30 kW, 

jelikož se jedná elektrárny, které nebyly v převážné míře stavěny ze spekulativních účelů. 

Nejčastěji se jedná o solární panely na střechách rodinných domů a není důvod domácnosti 

zatěžovat solární daní. Kvituju prodloužení doby z původně navrhovaného jednoho roku na 

roky dva, během které se případní investoři dozvědí o vyčerpání limitů pro jednotlivé druhy 

obnovitelných zdrojů v Národním akčním plánu. Kladně můžeme nahlížet také na snahu o 

zpřísnění podmínek pro získání podpory za pomoci využití biomasy a bioplynu. Tyto 

podmínky dávají zejména důraz na vyšší využití tepla jako doprovodného jevu při výrobě 

elektřiny v kogeneračních jednotkách a na snížení využití cíleně pěstované biomasy na 

orných půdách. Toto opatření nutí výrobce používat více odpadní biomasy, což je zajisté 

více šetrné k životnímu prostředí. 

Zákon o podporovaných zdrojích nadále odmítá podporu ostrovních systémů. Toto 

paušalizování všech ostrovních systémů nehledě na velikost instalovaného výkonu či druh 

obnovitelného zdroje se mi nejeví jako správné. Právě využití zdrojů energie 

nepřipojovaných k síti má v jistých situacích své opodstatnění a asi nejlépe charakterizuje 

správné využívání obnovitelných zdrojů, a tj. zajištění energetické soběstačnosti. Negativně 

vnímám nepříliš jasné podmínky provozovatelů sítí k připojování výroben z obnovitelných 

zdrojů k distribučním či přenosovým soustavám. Stejně tak je nevhodná přílišná 

administrativní náročnost pro připojení velmi malých výrobců elektřiny z obnovitelných 

zdrojů (typicky solární panely na střechách rodinných domů). 
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6.2 Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce z července 2012 poukázala na směr, kterým by se mělo 

ubírat energetické odvětví v dalších 30 letech. Plány v příštích letech v energetickém 

hospodářství se ubírají směrem posílení využití jaderné energie, což je zřejmé ze zamýšlené 

dostavby dvojice jaderných bloků v elektrárně Temelín a dostavby pátého bloku v elektrárně 

Dukovany. V dlouhodobém horizontu se uvažuje o využití jaderné energie ve výši přesahující 

50% podílu na výrobě elektřiny. Tím by měl být nahrazen výpadek v postupném uzavírání 

dosluhujících uhelných elektráren. Koncepce počítá i s vyšším využitím tepelné energie 

získanou z jaderných elektráren pro vytápění ve větších městech. V problematice 

obnovitelných zdrojů se nejvíce preferuje využití výroben energie spalující biomasu, a to 

především pro získání tepelné energie. Státní energetická koncepce počítá s efektivnějším 

využíváním jednotlivých obnovitelných zdrojů v budoucnosti, nicméně plnou 

konkurenceschopnost s konvečními zdroji v brzké době nepředpokládá. Je zdůrazněna 

přílišná rizikovost ve významné preferenci obnovitelných zdrojů. Výhledově se kalkuluje 

s podílem obnovitelných a druhotných zdrojů ve výši 18 až 25 % na hrubé spotřebě elektřiny 

v roce 2040.118 

Od roku 2015 se plánuje zastavit provozní podpora pro nové obnovitelné zdroje. 

Finanční podpora by tak měla být poskytována jen ve formě investičních podpor. Zdrojem 

finanční podpory by měly být zejména energetické daně a poplatky za emisní povolenky. Je 

proklamována snaha o zjednodušení administrativních překážek pro připojení malých zdrojů 

(do 30 kW) a umožnit jejich nárokové připojení do sítě. Z jednotlivých druhů obnovitelných 

zdrojů se počítá s využitím potenciálu biomasy, jež by mělo respektovat ochranu 

zemědělského půdního fondu, nesnižovat hodnotu krajinného rázu a zabezpečit 

potravinovou bezpečnost. Podrobnosti rozvoje biomasy na našem území v dalších 8 letech 

jsou stanoveny v Akčním plánu pro biomasu.119 Rozvoj větrných elektráren by měl být 

zejména šetrný ke krajinnému rázu. Energie se solárního záření by měla být využívána 

fotovoltaickými panely umisťovanými na střechách domů zohledňující ochranu památek.120 
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 Státní energetická koncepce České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2012, s. 8-20. 
119

 Blíže viz http://eagri.cz/public/web/file/179051/APB_final_web.pdf. 
120

 Státní energetická koncepce České republiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2012, s. 30-31. 

http://eagri.cz/public/web/file/179051/APB_final_web.pdf
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6.3 Navrhované změny zákona o podporovaných zdrojích energie 

Předtím než se zmíním o svých návrzích na právní úpravu obnovitelných zdrojů de 

lege ferenda v České republice, rád bych zmínil aktuální návrh novely zákona o 

podporovaných zdrojích a také již připravované návrhy, které mají upravit budoucí právní 

úpravu obnovitelných zdrojů. Vzhledem k dosud nepřijatým a vyhlášeným zněním zákonů se 

omezím na stručnější komentář. Návrh skupiny poslanců na novelizování zákona o 

podporovaných zdrojích byl rozeslán poslancům 18. ledna 2013 jako sněmovní tisk č. 900/0. 

V současné době v rámci prvního čtení již proběhlo projednání návrhu v Hospodářském 

výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který vyslovil usnesením z 6. 

března 2013 s návrhem souhlas.121 Hospodářský výbor vyjádřil kladné stanovisko k dalšímu 

prosazování razantních opatření vedoucích k zastavení růstu cen za elektrickou energii. 

Účelem návrhu je zjednodušit systém převodu peněžních prostředků ze státního rozpočtu 

operátorovi trhu. Toho má být dosaženo změnou současné čtvrtletní frekvence na měsíční 

platby, což by mělo za následek, že operátor trhu si nebude muset sjednávat úvěr, kterým by 

musel krýt dočasný nedostatek peněžních prostředků. Dodatečné náklady na úvěr by dle 

propočtů dosahovaly hodnot až 100 mil. Kč. Dále se návrhem má formálně zpřesnit název a 

účel dotace ze státního rozpočtu.122 

Dalším diskutovaným tématem v rámci obnovitelných zdrojů bylo prodloužení 

platnosti solární daně i po roce 2013, o němž se zmiňoval ministr průmyslu a obchodu 

Martin Kuba. To však vyvolalo u výrobců solárních panelů velkou míru nevole a někteří 

dokonce ve svých propočtech poukazovali na posunutí návratnosti investice za 15 let. 

V současné době však již o tomto kroku nejsou žádné zprávy a prodloužení solární daně tak 

zřejmě nenastane. Ve finální části psaní této diplomové práce se objevila informace, že se 

připravují podstatné změny zákona o podporovaných zdrojích, které by dále výrazně omezily 

systém podpory. To, že se bude jednat o další pozastavení rozvoje obnovitelných zdrojů na 

našem území, je patrné již ze seznamu předkladatelů, kterými mají být Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a dále mj. zástupci Energetického regulačního 

úřadu, Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy. Mělo by se jednat o zrušení 

podpory ve formě výkupních cen pro všechny druhy obnovitelných zdrojů od roku 2014, 

                                                      
121

 Viz http://www.eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/2013/ERU_130307_TZ_hospodarsky_vybor.pdf 
122

 Blíže viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=900&CT1=0. 

http://www.eru.cz/user_data/files/tiskove%20zpravy/2013/ERU_130307_TZ_hospodarsky_vybor.pdf
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=900&CT1=0
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kontroly důsledného plnění patnáctileté doby návratnosti, na jejímž základě by mohla být 

korigována doba vyplácení podpory. Uvažuje se o zafixování příspěvku na obnovitelné zdroje 

pro spotřebitele, což by znamenalo při vyšší spotřebě úhradu formou dotací ze státního 

rozpočtu. Dále se počítá s nižšími poplatky pro velké podniky, jež ročně spotřebují více než 

10 GWh elektřiny. Tímto záměrem je sledováno zvýšení konkurenceschopnosti českých 

podniků ve vztahu k zahraničí. To se dokládá i rapidním zvýšením poplatku na podporu 

obnovitelných zdrojů pro spotřebitele z hodnoty 52 Kč za 1 MWh v roce 2009 na 583 Kč za 1 

MWh v roce 2013. Tento poplatek ale nezahrnuje další náklady ve formě dotací ze státního 

rozpočtu, které přesahují 11 mld. Kč. Předpokládá se, že návrh s těmito změnami dorazí do 

legislativní rady vlády již do konce května tohoto roku.123 

  

                                                      
123

 ŽIŽKA, J. Stát se chystá zkrouhnout obnovitelné zdroje energie. ČESKÁ POZICE [online]. 2013-03-14. 
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6.4 Úvahy de lege ferenda 

Na základě výše popsaného bych se pokusil na následujících odstavcích uvést několik 

doporučení, na základě kterých by se dle mého názoru měla dále ubírat platná právní úprava 

týkající se obnovitelných zdrojů. Některá má doporučení jsou již přímo zmíněna v textu, 

některá uvádím až v této kapitole. Smyslem není navrhnout přímo paragrafované znění 

právní úpravy, ale uvést cíl a podstatu budoucích změn v právních předpisech a strategických 

dokumentech. 

De lege ferenda by se měla změnit definice obnovitelných zdrojů, aby byla lépe 

srozumitelná a striktně tak rozlišit vodní energii od hydrotermální energie, jelikož podstata 

získání energie je u obou typů naprosto odlišná. Rozdílnost se projeví v případných různých 

typech finančních podpor od státu. Bude-li se ekonomika České republiky vyvíjet v příštích 

letech příznivým způsobem, uvažoval bych přímo i o zákonné úpravě na podporu tepelných 

čerpadel, která využívají aerotermální a hydrotermální energii. Podpora těchto zařízení o 

malém výkonu, která slouží právě pro potřebu rodinných domů, dojista splňuje účel 

správného využívání obnovitelných zdrojů. V případě dosažení závazných hodnot v Národním 

akčním plánu pro další roky u jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů bych doporučil 

zastavení podpory více selektovat u jednotlivých typů obnovitelných zdrojů. U větších 

vodních a větrných elektráren trvají schvalovací procesy a samotná výstavba v delším 

horizontu než u výstaveb solárních elektráren. Navrhoval bych proto z důvodu 

předvídatelnosti investice prodloužit možnost zastavení podpory u velkých vodních a 

větrných elektráren na horizont tří let. Nesouhlasím s omezením limitu pro výrobu elektřiny 

ze slunečního záření pro výrobny o instalovaném výkonu do 30 kW. Opět se jedná o příliš 

paušální omezení, které reagovalo na neschopnost státu zamezit nekontrolovanému rozvoji 

solárních elektráren. Výkon 30 kW u fotovoltaických panelů může být dostačující pro 

potřebu domácností, ale ne již pro větší zemědělské či průmyslové podniky. Limit pro 

podporu bych proto zvýšil na 100 kW pro účelně využité malé ostrovní systémy, které by se 

nepřipojovaly do provozovatelských sítí a nezatěžovaly tak distribuční, resp. přenosovou 

soustavu. Tato koncepce „izolovaných“ energetických jednotek tak naplňuje uplatnění 

obnovitelných zdrojů. Hraniční omezení ve výši 30 kW pro přiznání podpory bych tak 

ponechal jen u výroben připojovaných do sítě. Dále bych doporučil poskytovat podporu 

fotovoltaickým elektrárnám jen pro určitý výkon nehledě na celkový instalovaný výkon. Tím 
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by se zabránilo absurdním situacím, kdy provozovatel fotovoltaické elektrárny se např. 

z důvodu snížení úspor z rozsahu rozhodne vystavět solární elektrárnu o celkovém 

instalovaném výkonu 45 kW, na kterou by však nemohl získat žádnou podporu. Podpora 

vyrobené elektřiny by se proto poměrně zkrátila vůči celkovému množství získané elektřiny 

z dané elektrárny. 

Víceméně souhlasím s aktualizovanou verzí Státní energetické koncepce z roku 

2012, která mnohem střízlivěji bere v potaz hospodářské důsledky přílišné státní subvence 

do jednoho sektoru. To nejenže znamená problém pro další odvětví, jež jsou vzájemně 

provázaná s uměle regulovaným sektorem, ale hlavně často nenaplní primárně sledovaný 

účel. Mám tím především na mysli výrazné snahy Evropské unie zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů na úkor zdrojů konvenčních. Dlouhodobě je to zajisté krok správným směrem, ale 

pokud umělé intervence v krátkodobém sledu naruší tržní prostředí, poměrně často to díky 

vyrovnávacím mechanismům trhu nesplní primární cíl. To můžeme sledovat na příkladu příliš 

drahé dotované elektřiny z obnovitelných zdrojů, která tlačí na zvýšené úsilí po dovozu 

elektřiny levnější. A pokud je jediným efektem, že v jedné části planety se sníží využití 

ekologicky méně šetrných konvenčních zdrojů, jehož pokles je kompenzován zvýšením 

produkce na druhé části polokoule, nemá sledovaný bohulibý účel žádný efekt. Je proto 

třeba uvažovat v dlouhodobějším horizontu a snažit se systémy podpory nastavit tak, aby 

přílišná podpora obnovitelných zdrojů nebyla doprovázena výrazným prodražením jejich 

využití. Doporučil bych tedy namísto kvantitativních opatření zaměřit více systémy podpory 

do kvalitativních opatření např. ve zvýšených grantech na výzkum a vývoj technologicky 

efektivnějších zařízení. Dále bych upozornil na vysokou provázanost problematiky 

obnovitelných zdrojů mezi jednotlivými vědními disciplínami. Environmentální a ekonomické 

cíle jdou často naproti sobě a není vhodné, aby během jednoho vládního období, které je 

politicky aktivní více z jednoho pohledu, pak střídalo období vlády, která jen koriguje 

předchozí opatření. O využívání obnovitelných zdrojů by se mělo uvažovat především 

v dlouhodobém horizontu a včas aktualizovat strategické dokumenty na základě nově 

získaných dat. Zároveň je třeba vyjádřit nesouhlasné stanovisko k plánovanému zastavení 

provozních podpor pro všechny nově instalované výrobny z obnovitelných zdrojů od roku 

2015. Opět se jedná o přílišné paušalizování, které nebere v úvahu míry již využitého 

potenciálu jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a jejich rozdílné nároky na podporu. 
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Doporučil bych zachovat provozní podporu pro výrobny energie z biomasy, jakožto 

nejméně využitého a nejvhodnějšího obnovitelného zdroje na našem území. 

Navrhoval bych přísnější mechanismy pro udělování licencí Energetickým regulačním 

úřadem pro výrobce elektřiny např. veřejně přístupným informačním systémem, ve kterém 

by se všechny dílčí potřebné kroky daly transparentně sledovat a kontrolovat. Tím by se 

zabránilo situacím, které nastaly v minulých letech ke konci kalendářního roku, kdy se i 

během jediného dne rozhodlo o vydání licencí pro elektrárny, které nesplňovaly podmínky 

pro jejich udělení. Na druhou stranu jsem pro zjednodušení administrativních náležitostí 

v procesu připojení, které jsou povinni provozovatelé velmi malých výroben realizovat. Dále 

by měl Energetický regulační úřad zveřejnit metodiku, na základě které stanovuje výši 

výkupních cen a zelených bonusů. Právě vyšší transparentnost by pomohla i vyšší víře 

investorů ve stabilitu podnikatelského prostředí na trhu s energiemi z obnovitelných zdrojů. 

Rozhodně podporuji návrh směrnice, která má snížit limit pro využití biopaliv 

z původních 10 % v roce 2020 na 5 %. V případě závazných cílů ohledně uplatnění energie 

z obnovitelných zdrojů v dopravě není rozlišováno mezi členskými státy, což z důvodu značné 

heterogenity členských států, ať už z pohledu hospodářských či klimatických, nemá své 

důvodné opodstatnění. Dalším důvodem je stále vliv finanční krize v Evropě, na jejíž 

dlouhodobý trvající stav bylo nutné reagovat. Přece jenom jsou i další oblasti, na které státy 

v současné době musí ubírat pozornost a není vhodné být svazován plněním některých 

striktních příkazů. Obecně se přikláním k omezování pěstování surovin pro biopaliva na 

kvalitních zemědělských půdách. Pakliže má být zemědělský půdní fond využit k jiným 

účelům než k potravinářské produkci, jsem zastáncem pěstování energetické biomasy pro 

výrobu elektřiny a tepla. 

I když v současně účinné právní úpravě již nalézáme výrazné snahy o omezení podpor 

ve formě výkupních cen, jsem do budoucna zastáncem tohoto trendu. Zelené bonusy 

motivují samotné výrobce více se aktivně podílet na zefektivnění trhu s energiemi. 

Ponechání stávajícího poměru provozních a investičních podpor mi připadá dostatečně 

vyvážené. Z hlediska očekávaného snižování celkových nákladů výroben z obnovitelných 

zdrojů lze očekávat trend omezování provozních podpor na úkor investičních.  
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Shrnutí 

Zákon o podporovaných zdrojích přinesl mnoho nových aspektů do právní úpravy 

obnovitelných zdrojů. Ačkoli nejvíce nesouhlasím se zastavením podpory pro ostrovní 

systémy, jsem názoru, že platná právní úprava je poměrně zdařilá a dokázala zareagovat na 

nejpalčivější problémy, se kterými se trh s energiemi z obnovitelných zdrojů musel 

v minulosti vyrovnávat. Na uvedený trend reagovala i aktualizace Státní energetické 

koncepce, která do budoucna počítá s vyšším využitím jaderné energie a podporou biomasy 

jako nejméně využitého potenciálu obnovitelného zdroje na našem území. Souhlasím 

s pojetím strategických dokumentů Státní energetické koncepce jakožto dlouhodobé vize 

energetického hospodářství a Národního akčního plánu, který konkrétněji poukazuje na 

postupné cíle. Navrhovaná novela zákona o podporovaných zdrojích řeší úvěrovou 

nákladovost operátora trhu a lze proto očekávat její schválení. Bude-li předložen návrh na 

snížení poplatků za obnovitelné zdroje u velkých podniků, které ročně spotřebují přes 10 

GWh, je třeba toto opatření kvůli zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků podpořit. 

Z navrhovaných úprav de lege ferenda je třeba vyzdvihnout zejména zavedení podpory pro 

malé ostrovní systémy, jejichž účelnost zejména v odlehlých oblastech má své opodstatnění. 

Jako další důležitý bod, který by se měl realizovat, je zpřístupnění metodiky, na základě které 

Energetický regulační úřad stanovuje výši provozních podpor pro obnovitelné zdroje. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo rozebrat právní úpravu obnovitelných zdrojů v České 

republice. Jelikož jsem již věnoval pozornost shrnutí důležitých poznatků v jednotlivých 

kapitolách, uvádím na následujících řádcích v ucelené podobě hlavní závěry, názory a 

doporučení, ke kterým jsem během práce dospěl. 

1. Na obnovitelné zdroje je třeba nahlížet z několika mezioborových pohledů, jelikož 

vzájemná provázanost ekonomických, strategických a environmentálních aspektů hrají 

navzájem stejně důležitou roli. Není proto vhodné si neuváženě vytýčit cíl např. ve snížení 

počtu emisí skleníkových plynů o určité procento, je-li tento záměr za současných 

ekonomických podmínek nerealizovatelný či realizovatelný za podmínek, které negativním 

způsobem ovlivní další hospodářské odvětví. Obnovitelné zdroje jako specifický typ 

energetického zdroje jsou v současné době závislé na umělé státní podpoře, která činí 

výrobu energie z těchto zdrojů konkurenceschopnou. Provozní podpora jako ekonomický 

nástroj právní ochrany životního prostředí má rozhodující vliv pro využití obnovitelných 

zdrojů v České republice. Státní intervence však umožňují v krátkodobém horizontu velmi 

výrazně narušit tržní prostředí, jež je velmi náchylné na jakékoliv disproporce. Ohledně 

energetiky platí proto výrazně potřeba uvažování v dlouhodobých horizontech, jelikož 

nastavení energetického mixu je velmi citlivá otázka pro státní rozpočet a výši regulované 

složky v ceně elektřiny, kterou platí koneční zákazníci. Příkladem nedostatečně kvalitní 

právní úpravy se ukázal být zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů spolu s jeho 

prováděcími předpisy, který neumožňoval vhodnou regulaci podporovaného odvětví. 

Výsledkem byla retroaktivní opatření, která alespoň částečně korigovala nedostatky 

předchozí platné právní úpravy. Současně účinná právní úprava již dovoluje orgánům státní 

správy uplatňovat razantnější prostředky, kterými je možno reagovat na aktuální situaci na 

trhu. Celá kauza okolo solárního boomu měla velký ohlas u odborné i laické veřejnosti, který 

zvýšil zájem o polemiku nad dalším využíváním obnovitelných zdrojů na našem území. 

Bohužel je však třeba poznamenat, že vnímání většiny obyvatel k obnovitelným zdrojům je 

negativně ovlivněno díky medializaci pochybných praktik, které doprovázely rozmach 

solárních elektráren v letech 2009 a 2010. Dále bych zdůraznil, že každý druh obnovitelného 

zdroje je specifický nároky na umístění výroben, životností elektráren, různou výší 

investičních a provozních podpor a především rozdílnými dopady na životní prostředí. Není 
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proto vhodné brát obnovitelné zdroje jako celek vzhledem k jejich rozdílným vlastnostem. 

Všechny tyto zdroje energie spojuje především nevyčerpatelnost zdroje, kterou však není 

možno absolutizovat vzhledem k potřebným technologiím a prostoru pro výrobny energie 

z těchto zdrojů. Nejdůležitějším poznatkem je však uvědomění si odlišné vhodnosti jejich 

využití v různých přírodních a klimatických podmínkách. Česká republika jako stát nacházející 

se v mírném pásu s rozmanitou topografií krajiny představuje možnost pro uplatnění téměř 

všech obnovitelných zdrojů, avšak již ne v poměrově shodném zastoupení. V současné chvíli 

největší podíl na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů mají fotovoltaické elektrárny, což 

jistě není v našich podmínkách žádaný stav. Tím více je znepokojující, že vysoké procento 

podílu elektřiny ze slunečního záření je získáváno z výroben umístěných na zemědělském 

půdním fondu. Do budoucna tak bude třeba se zaměřit na umisťování solárních panelů 

především na střechy rodinných domů a průmyslových budov, jelikož právě tento způsob 

využití fotovoltaických elektráren je k životnímu prostředí nejšetrnější. Je třeba nastavit 

energetický mix v České republice takovým způsobem, který nejlépe využívá potenciál 

jednotlivých obnovitelných zdrojů v našich geografických podmínkách. V současné době to 

znamená zvýšení podílu elektráren spalující biomasu a bioplyn. 

2. Politika Evropské unie a od toho se odvíjející normativní právní akty, které musí 

Česká republika implementovat do svého právního řádu, rozhodujícím způsobem určuje 

českou legislativní úpravu obnovitelných zdrojů. Evropská unie patří od konce 90. let mezi 

hlavní zastánce využívání obnovitelných zdrojů v Evropě. V současnosti je jejím 

nejvýznamnějším počinem klimaticko-energetický balíček, jenž obsahuje směrnici 

2009/29/ES, která je současně hlavním zdrojem pro Národní akční plán České republiky a pro 

účinnou právní úpravu. Další dokumenty z poslední doby dále počítají s neustálým 

zvyšováním podílu využití obnovitelných zdrojů na výrobě energie. Celkově bychom mohli 

shrnout pozitivní přístup Evropské unie k využívání obnovitelných zdrojů v budoucnosti. Pro 

Českou republiku však někdy zbývá nutnost implementovat do svého právního řádu i takové 

předpisy, nad nimiž je možné polemizovat. Přesto je státům ponechána volba právních i 

mimoprávních nástrojů, které umožňují dosáhnout cílů tak, aby nejlépe vyhovovaly 

podmínkám na českém území. Domnívám, že evropská úprava podporující biopaliva je až 

příliš štědře a neuváženě nastavena. Stejný závazný podíl využití biopaliv pro všechny členské 

státy nezohledňuje již dosažené uplatnění obnovitelných zdrojů v dopravě, nerespektuje 
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hospodářskou situaci zemí, zejména v odvětví zemědělství a přírodní podmínky, které mají 

jednotlivé státy pro výrobu biopaliv. Je nasnadě se domnívat, jestli právě tato oblast podpory 

není prosazována největšími zeměmi jako je Francie a Německo, pro které může mít 

legislativní úprava biopaliv ekonomicky pozitivní dopad na odvětví zemědělství, resp. národní 

hospodářství. Kladně proto hodnotím návrh směrnice, která má snížit limit pro využití 

biopaliv z 10 % v roce 2020 na konečných 5 %. Dále bych především rád zdůraznil a kvitoval 

zvýšené úsilí Evropské unie na poli zvyšování energetické účinnosti a snižování spotřeby 

energie. Protože právě tato cesta je nejvíce šetrná k životnímu prostředí a umožňuje do 

budoucna řešit problémy s nedostatkem energetických zdrojů. Za zmínku jistě stojí i 

predikce, které berou v úvahu pouze vzrůstající tendence spotřeby elektrické energie. Je 

však třeba kalkulovat a zohlednit také tendenci snižování spotřeby energie v domácnostech 

díky využívání stále energeticky úspornějších staveb a zařízení. Je nepochybné, že 

obnovitelné zdroje budou v dlouhodobém horizontu hrát dominantní roli na energetickém 

mixu v Evropě. Je však třeba opětovně zdůraznit, že cesta k jejich masovému využití musí jít 

postupným a dobře promyšleným způsobem. Do budoucna by se právní úprava týkající se 

obnovitelných zdrojů měla více zaměřit na kvalitativní aspekty podpory využívání 

obnovitelných zdrojů ve formě zvýšených dotačních programů na výzkum a vývoj levnějších a 

efektivnějších technologií. 

3. Zákon o podporovaných zdrojích výrazně změnil dříve platnou právní úpravu 

obnovitelných zdrojů. Zákon kontinuálně navazuje na předchozí restriktivní opatření státu 

snižující negativní dopady na růst dodatečných nákladů na obnovitelné zdroje a dokázal se 

vypořádat s nedostatky, které obsahoval zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 

Zákon o podporovaných zdrojích dále výrazně upravil smluvní, datové a finanční vztahy mezi 

jednotlivými subjekty na trhu s elektřinou Kladně je třeba nahlížet na zavedení provozní 

podpory tepla z obnovitelných zdrojů, sjednocení právní úpravy podporovaných zdrojů do 

jediného právního předpisu, stanovení minimální účinnosti užití energie z vybraných 

energetických zdrojů a v neposlední řadě změnou systému provozní podpory. Již před 

nabytím účinnosti zákona o podporovaných zdrojích využívala většina výrobců zelený bonus 

z důvodu možnosti jeho čerpání také na elektřinu, kterou si sami spotřebovávali pro své 

vlastní účely. Nová právní úprava tak v tomto ohledu nezměnila nic na výhodnosti užívání 

zeleného bonusu pro vlastní spotřebu. Největší praktický dopad tak měl zákon na nově 
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připojované výrobny, které nevyužívají vyrobenou elektřinu pro vlastní spotřebu, jelikož není 

možnost volby podpory formou výkupních cen pro elektrárny s vyšším instalovaným 

výkonem. Novou právní úpravou bylo sledováno vnesení prvku tržního prostředí, jež nutí 

výrobce nutnost prodávat silovou elektřinu za sjednanou cenu obchodníkům s elektřinou. 

Pozitivně je třeba nahlížet na ustanovení zákona, která nutí výrobce energie z biomasy a 

bioplynu více využívat odpadní biomasu na úkor cíleně pěstované biomasy na zemědělských 

půdách a váže finanční podporu pro nové výrobny na nutnost kombinované výroby elektřiny 

a tepla. Do budoucna bych navrhoval zavedení provozní podpory pro malé ostrovní systémy, 

a v případě solárních panelů bych zvýšil hranici instalovaného výkonu pro získání podpory. 

Další doporučení by se týkalo změny legální definice obnovitelných zdrojů, která by 

precizněji vystihovala podporu výroby elektřiny z vodní energie. Dále je nutné zpřísnit a 

zvýšit transparentnost podmínek pro udělování licencí Energetickým regulačním úřadem, 

zjednodušit administrativní náležitosti pro připojení velmi malých výroben do distribučních 

sítí a zveřejnit metodiku Energetického regulačního úřadu pro stanovování provozních 

podpor. Kladně nahlížím na návrh snížení poplatků na obnovitelné zdroje v regulované složce 

ceny u velkých podniků, což zvýší jejich konkurenceschopnost na mezinárodním trhu. 

Souhlasím se Státní energetickou koncepcí, která počítá do budoucna s vyšším využitím 

jaderné energie, jež se má stát hlavním pilířem energetického mixu v České republice. 

Současné technologie neumožňují efektivnější využití obnovitelných zdrojů, a není proto 

důvod jít cestou kvantitativního nárůstu obnovitelných zdrojů, jejichž drahá podpora 

neúměrně zatíží koncové spotřebitele a národní hospodářství. 

4. Jistě se celá společnost shodne na tom, že v ideálním případě by se energie měla 

získávat se zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Takovýto záměr však musí realizován 

mechanismy, které budou schopny obstát v tržním prostředí. Je proto velmi důležité, aby 

legislativa obsahující jednotlivé nástroje byla nastavena takovým způsobem, jenž dokáže 

reagovat na vývoj převážně ekonomických změn v České republice, potažmo v Evropské unii. 

Na druhou stranu je třeba, aby poměrně široké kompetence Energetického regulačního 

úřadu a platná legislativa garantovala novým investorům potřebnou jistotu v rentabilitě 

jejich podnikání. Pokud se vláda a politické strany dohodnou na jakémkoliv záměru, je třeba 

na požadovaný výsledek nahlížet s důsledky, které přinášejí v dalších oblastech a nakonec se 

mnohdy odrážejí ve stanovené prioritě. To byl zajisté příklad extrémně vysoké podpory na 
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výstavbu fotovoltaických elektráren. Česká republika se za závazným cílem ve zvýšení podílu 

energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie vydala nejméně vhodným 

způsobem. Velká zastavěná území solárními panely na území zemědělského fondu byla 

doprovázena zastavením podpor ostrovních systémů, které umožňují získání energetické 

soběstačnosti menším spotřebitelům. Prioritní záměr sledovaný v šetrném vlivu výroben 

elektřiny na stav životního prostředí však z dlouhodobého hlediska k tomuto cíli nesměřuje. 

Neúměrná zátěž spotřebitelů a státního rozpočtu souvisí např. s nižšími výdaji do 

výkonnějších technologií a se zvýšenou poptávkou levnějších neekologických zdrojů, jejichž 

využití se původní záměr chystal snížit. Považuji za velmi důležité tuto jednoduchou filosofii 

zdůraznit, jelikož správné vnímání tržního mechanismu úzce souvisí se správně nastavenými 

státními mechanismy, kterými je třeba dosáhnout kýženého stavu. Na právní úpravě 

obnovitelných zdrojů můžeme názorně vidět, do jaké míry spolu úzce souvisí nastavení 

právní úpravy finanční podpory s rozvojem obnovitelných zdrojů, a naopak jak právní úprava 

reaguje na rozvoj trhu spolu s dalšími ekonomickými vlivy. Pro Českou republiku v současné 

době považuji za nejvhodnější zachování provozní podpory zejména pro výrobny využívající 

efektivním způsobem biomasu a bioplyn. Právě tento druh obnovitelného zdroje má na 

našem území největší potenciál a nejméně zatěžuje distribuční, resp. přenosovou soustavu. 

S blížícími se parlamentními volbami v roce 2014 lze očekávat, že vládní strany budou ještě 

více omezovat podporu obnovitelných zdrojů, a tudíž snižovat vícenáklady, které se projevují 

v konečné ceně zákazníka - voliče. Do jaké míry můžeme očekávat budoucí právní úpravu 

obnovitelných zdrojů tak bude záviset nejen na politických rozhodnutích Evropské unie, resp. 

České republiky, ale také na ekonomických možnostech národních hospodářství, která určí 

míru dalšího možného rozvoje obnovitelných zdrojů. Jakožto zastánce využívání 

obnovitelných zdrojů v budoucnosti si přeju, nechť jsou politická rozhodnutí, resp. právní 

úprava vedena rozumným a vhodným způsobem, jenž povede k vytyčenému cíli.  
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Přílohy 

Příloha 1 Energetická náročnost různých zdrojů a energetická doba návratnosti 

  

Energetická 
náročnost 

(bez paliva) 
[kWh prim / kWhe] 

Energetická návratnost 
[měsíc] 

Černé uhlí 0,28 - 0,30 3,2 - 3,6 

Hnědé uhlí 0,16 - 0,17 2,7 - 3,3 

Zemní plyn 0,17 0,8 

Jádro 0,07 - 0,08 2,9 - 3,4 

Fotovoltaika 0,62 - 1,24 71 - 141 

Vítr  0,05 - 0,15  4,6 - 13,7 

Voda 0,03 - 0,05 8,2 - 13,7 

Zdroj: DRÁBOVÁ, D. Rizika a přínosy jaderné energetiky. In Pro-Energy magazín [online]. 2007, č. 3, s. 

60. 

Příloha 2 Předpokládané objemy výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2010 dle 
vládního návrhu zákona z roku 2003 

  
Výroba v roce 

2001 
MWh 

Výroba v roce 
2010 
MWh 

Malé vodní elektrárny (do 10 MW) 826 000 1 120 000 

Velké vodní elektrárny 1 165 000 1 165 000 

Biomasa 5 900 2 200 000 

Geotermální energie 0 15 000 

Větrné elektrárny 600 930 000 

Fotovoltaické elektrárny 0 15 000 

Celkem 1 998 000 5 445 000 

Zdroj: NOVÁK, D. Přínosy a negativa nového zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. In 

Ekonomie, právo, management: vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje: (sborník 

z konference). Ed. TOMÁŠKOVÁ, E. a PALÁTOVÁ, D. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 86. 
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Příloha 3 Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2011 

  

Energie 
v palivu 

užitém na 
výrobu 
tepla 
(GJ) 

Energie 
v palivu 

užitém na 
výrobu 

elektřiny 
(GJ) 

Primární 
energie 

(GJ) 

Energie z 
OZE 

celkem 
(GJ) 

Podíl na 
energii 
z OZE 

(%) 

Podíl 
na PEZ 

(%) 

Biomasa (mimo domácnosti) 20 784 351 14 925 850 0 35 710 201 2,00% 27,80% 

Biomasa (domácnosti) 46 326 036 0 0 46 326 036 2,50% 36,10% 

Vodní elektrárny 0 0 7 067 354 7 067 354 0,40% 5,50% 

Bioplyn 3 608 156 6 848 275 0 10 456 430 0,60% 8,10% 

Biologicky rozl. část TKO 2 555 190 789 494 0 3 344 685 0,20% 2,60% 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 932 677 0 0 932 677 0,10% 0,70% 

Kapalná biopaliva 0 0 12 553 990 12 553 990 0,70% 9,80% 

Tepelná čerpadla 2 193 404 0 0 2 193 404 0,10% 1,70% 

Solární termální systémy 478 275 0 0 478 275 0,00% 0,40% 

Větrné elektrárny 0 0 1 429 211 1 429 211 0,10% 1,10% 

Fotovoltaické elektrárny 0 0 7 855 265 7 855 265 0,40% 6,10% 

Celkem 76 878 089 22 563 619 28 905 820 128 347 528 7,00% 100,00% 

Zdroj: Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2011. 

Příloha 4 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2011 

  
Hrubá výroba elektřiny 

(MWh) 
Podíl na elektřině 

z OZE(%) 
Podíl na hrubé výrobě 

elektřiny (%) 

Vodní elektrárny 1 963 154 27,09% 2,24% 

MVE < 1 MW 396 997 5,48% 0,45% 

MVE 1 až < 10 MW 497 618 6,87% 0,57% 

VVE ≥ 10 MW 1 068 539 14,75% 1,22% 

Biomasa celkem 1 684 571 23,25% 1,92% 

Štěpka apod. 820 001 11,32% 0,94% 

Celulózové výluhy 526 203 7,26% 0,60% 

Neaglom. rostlinné materiály 111 021 1,53% 0,13% 

Pelety a brikety 218 020 3,01% 0,25% 

Ostatní biomasa 0 0,00% 0,00% 

Kapalná biopaliva 9 327 0,13% 0,01% 

Bioplyn celkem 928 715 12,82% 1,06% 

Komunální ČOV 88 278 1,22% 0,10% 

Průmyslové ČOV 6 924 0,10% 0,01% 

Bioplynové stanice 724 802 10,00% 0,83% 

Skládkový plyn 108 711 1,50% 0,12% 

Biologicky rozložitelná část TKO 90 190 1,24% 0,10% 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 0 0,00% 0,00% 

Větrné elektrárny 397 003 5,48% 0,45% 

Fotovoltaické elektrárny 2 182 018 30,11% 2,49% 

Celkem 7 245 651 100,00% 8,28% 

Zdroj: Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2011. 
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Příloha 5 Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (MWh) – časová řada 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vodní elektrárny 1 383 467 2 019 400 2 379 910 2 550 700 2 089 600 2 024 335 2 429 620 2 789 474 1 963 154 

MVE < 1 MW 242 020 286 100 342 980 463 554 477 340 442 456 469 932 554 754 396 997 

MVE 1 až < 10 MW 418 049 617 400 727 730 425 510 495 210 477 823 484 934 603 823 497 618 

VVE ≥ 10 MW 723 398 1 115 900 1 309 200 1 661 636 1 117 050 1 104 056 1 474 754 1 630 897 1 068 539 

Biomasa celkem 372 972 564 546 560 251 731 088 968 072 1 170 528 1 396 271 1 492 239 1 684 571 

Štěpka apod. 82 818 265 269 222 497 272 725 427 531 603 048 650 061 641 840 820 001 

Celulózové výluhy 290 154 275 817 279 582 350 028 474 571 458 469 500 511 514 676 526 203 

Neaglom. rostlinné materiály 0 20 840 53735 84 465 26415 23 085 72 918 74 152 111 021 

Pelety a brikety 0 2 620 4 437 23 850 39 211 84 536 164 170 241 215 218 020 

Ostatní biomasa 0 0 0 0 334 1 390 8 601 20 217 0 

Kapalná biopaliva 0 0 0 22 9 0 10 139 9 327 

Bioplyn celkem 107 856 138 793 160 858 175 839 215 223 266 868 441 267 634 662 928 715 

Komunální ČOV 54 119 63 591 71 447 67 662 70 865 74 036 79 191 85 002 88 278 

Průmyslové ČOV 1 691 2 001 2 869 2 070 3 292 4 016 3 616 4 971 6 924 

Bioplynové stanice 6 519 7 130 8 243 19 211 43 248 91 580 262 622 447 424 724 802 

Skládkový plyn 45 527 66 071 78 299 86 896 97 818 97 236 95 838 97 265 108 711 

Biologicky rozložitelná část TKO 9 588 10 031 10 612 11 264 11 975 11 684 10 937 35 586 90 190 

Biologicky rozl. část PRO a ATP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Větrné elektrárny 4 893 9 871 21 280 49 400 125 100 244 661 288 067 335 493 397 003 

Fotovoltaické elektrárny 184 291 414 592 2 127 12 937 88 807 615 702 2 182 018 

Celkem 1 878 960 2 742 932 3 133 325 3 518 883 3 412 097 3 731 013 4 654 969 5 903 156 7 245 651 

Zdroj: Zpráva o využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2011. 
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Příloha 6 Celkové národní cíle dle směrnice 2009/28/ES 

  

Podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie 
v roce 2005 

Cílová hodnota podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie 
v roce 2020 

Belgie 2,20% 13% 

Bulharsko 9,40% 16% 

Česká republika 6,10% 13% 

Dánsko 17,00% 30% 

Německo 5,80% 18% 

Estonsko 18,00% 25% 

Irsko 3,10% 16% 

Řecko 6,90% 18% 

Španělsko 8,70% 20% 

Francie 10,30% 23% 

Itálie 5,20% 17% 

Kypr 2,90% 13% 

Lotyšsko 32,60% 40% 

Litva 15,00% 23% 

Lucembursko 0,90% 11% 

Maďarsko 4,30% 13% 

Malta 0,00% 10% 

Nizozemsko 2,40% 14% 

Rakousko 23,30% 34% 

Polsko 7,20% 15% 

Portugalsko 20,50% 31% 

Rumunsko 17,80% 24% 

Slovinsko 16,00% 25% 

Slovenská republika 6,70% 14% 

Finsko 28,50% 38% 

Švédsko 39,80% 49% 

Spojené království 1,30% 15% 

Zdroj: Příloha 1 směrnice 2009/28/ES. 
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Summary 

The diploma thesis deals with the legal regulation of renewable sources of energy. 

The content is divided into six chapters. The introductory chapter is devoted to the general 

role of renewable energy sources in the energy sector. It analyzes the importance of 

renewable energy in European Union policy which changed significantly during the 20th 

century. The first chapter focuses on the issue of Czech legal definition of renewable sources 

of energy which is not entirely accurate. The next part is aimed at describing the various 

types of renewable energy used in the Czech Republic. Strong emphasis is on pointing out 

the positives and negatives of each type of renewable energy source. The second chapter 

deals with the legal instruments of protection of the environment, their individual 

particularities and importance of utilization. The third chapter discusses the role of entities 

in the electricity market and their interrelationships. The next chapter analyses the legal 

regulation of renewable energy in the European Union and the decisive influence it had on 

associated Czech legislation. It firstly describes the policy of the European Union since the 

second half of the nineties culminating in the adoption of the Climate and Energy Package. 

The aforementioned contains the key Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of 

energy from renewable sources. The Directive is analyzed in depth on account of the large 

influence it has on Czech law. A high level of attention is devoted to the next two chapters 

that compromise the major part of the thesis. The fifth chapter discusses the development 

of Czech legal regulation up until the Act No. 165/2012 Coll. about Supported Energy Sources 

came into force. The main focus in effective legal regulation is on the description of the 

reorganization of relations among entities in the electricity market and on the issue of 

operational support for various types of power plants from renewable sources and different 

methods of electricity production. The sixth chapter evaluates the advantages and 

disadvantages of the efficient legal regulation and strategic documents. It follows 

recommendations for future legal regulation then. The thesis concludes with a summary the 

main opinions, followed by recommendations for legal regulation of renewable energy 

sources in the Czech Republic. 
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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě obnovitelných zdrojů energie 

v České republice. Na základě nahlížení na obnovitelné zdroje z ekonomické a právní 

perspektivy, respektujíc současný hospodářský stav, tendence a politické plány Evropské 

unie a České republiky, je zhodnocena platná právní úprava obnovitelných zdrojů. Důraz je 

kladen na odlišení jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a popsáním jejich charakteristik 

pro využití v České republice. Rozebírána je role subjektů na trhu s elektřinou v souvislosti 

s účinným zákonem o podporovaných zdrojích energie. Zjištěné nedostatky odrážejí budoucí 

doporučení pro změnu legislativních předpisů a strategických dokumentů určující další vývoj 

rozvoje obnovitelných zdrojů na českém území. 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the legal regulation of renewable sources of energy in 

the Czech Republic. It appraises the efficient legal regulation of renewable energy sources by 

taking in consideration the economic and legal perspectives while respecting the current 

economic situation trends and policies of the European Union and the Czech Republic. 

Emphasis is placed on the differences of various types of renewable energy and describing 

their characteristics for utilization in the Czech Republic. The new role of entities in the 

electricity market after the Act No. 165/2012 Coll. about Supported Energy Sources has 

come into force, is discussed. The ascertained deficiencies reflect future recommendations 

for changing the legal regulation and strategic documents which define the further 

development of renewable sources of energy in the Czech Republic. 
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