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Úvod
Fotovoltaika a její právní úprava v České republice prodělala v předchozích letech
v návaznosti na předpisy Evropské Unie poměrně zajímavý vývoj. Na přelomu desetiletí
byl solární boom intenzivně diskutovaným tématem a reakce zákonodárce na tuto
skutečnost se diskutuje ještě dnes. Smyslem a cílem této práce je tedy analyzovat celý
tento vývoj od počátku právní úpravy solární energetiky až do její současné podoby
včetně navazujících problematiky. Je potřeba zmínit, že se jedná o obor, který přesahuje
do více právních odvětví, přičemž obsahem této práce jsou především aspekty z pohledu
finančního práva.

V první kapitole práce je popsána situace, která byla v našem právním prostředí
před solárním boomem, tedy především unijní úprava, která následně položila základ
pro zákon č. 180/2005 Sb. Dále je do druhé kapitoly práce v rámci logické posloupnosti
zařazen solární boom a analýza řešení, které zákonodárce zvolil. Vzhledem k tomu, že se
jedná o řešení poměrně kontroverzní, zejména, co se týče implementace solárního
odvodu, navazuje následně třetí kapitola o analýze klíčové judikatury. Závěrečná čtvrtá
kapitola pak obsahuje rozbor v současnosti platných právních předpisů.

V práci je použita metoda analýzy a vzhledem k malému množství tištěných
zdrojů jsou základem práce internetové zdroje a pochopitelně znění právních předpisů a
soudních rozhodnutí. V práci jsou zmíněny i mezinárodní arbitráže, jejichž je především
v souvislosti se zavedením solárního odvodu Česká republika účastníkem, nicméně ty
nemohou být blíže rozebrány, jelikož strany z pochopitelných důvodů neposkytují žádné
informace.
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1. Počátek právní úpravy podpory obnovitelných zdrojů
v Evropské Unii a České republice
1.1. Právní úprava na poli Evropské Unie
Vzhledem k členství České republiky v Evropské Unii je i oblast výroby elektřiny
ze slunečního řízení bodem zájmu jak primárního, tak sekundárního práva. Jádrem
kapitoly jsou dvě hlavní směrnice 2001/77/ES a 2009/28/ES.

1.1.1. Primární právo Evropské Unie
V rámci časové posloupnosti je nezbytné začít tuto část Smlouvou o přistoupení
České republiky k Evropské Unii, která byla podepsána dne 16. dubna 2003 v Athénách
a na základě které vstoupila Česká republika do Evropské Unie 1. května 2004. Pro oblast
zájmu této diplomové práce, tedy obnovitelné zdroje a především fotovoltaiku, je v rámci
uvedené smlouvy nesmírně důležitý Akt o přistoupení v příloze II, kapitole 12 A,
bodu 8a), kde se Česká republika zavázala ke splnění takzvaného národního indikativního
cíle1 ve výši 8 % podílu elektřiny vyprodukované z obnovitelných zdrojů energie na hrubé
domácí spotřebě v ČR v roce 2010. Zmíněným Aktem o přistoupení bylo změněno znění
směrnice 2001/77/ES2 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, o které, i
když již není v platnosti, bude pojednáno dále v části zabývající se sekundárním právem.
Je potřeba zmínit, že uvedený národní indikativní cíl patřil v rámci Evropské Unie
rozhodně k těm nižším, jak nastiňuje následující graf.

1

Uvedený Akt o přistoupení a v návaznosti na něj směrnice 2001/77/ES a další předpisy EU používají

termín státní směrný cíl. Pro přehlednost budu jednotně používat synonymum z českých právních předpisů,
tedy národní indikativní cíl.
2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené

z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Úřední věstník L 283, 27. 10. 2001, s. 33).

2

Přehled indikativních cílů jednotlivých států EU pro rok 20103

Vzhledem k významu ochrany životního prostředí a energetiky v prostředí
Evropské Unie mají tyto dvě oblasti své místo i ve Smlouvě o fungování Evropské Unie
v konsolidovaném znění dle Lisabonské smlouvy4 (dále jako „SFEU“) a to konkrétně
v Hlavě XX respektive Hlavě XXI. Konkrétně v článku 194 odst. 2 SFEU je naznačeno,
že Evropský parlament a Rada přijmou v řádném legislativním procesu nezbytná opatření,
aby bylo možné dosáhnout cílů, které jsou v tomto článku obsaženy v odstavci
předcházejícím (tedy i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie), k čemuž již došlo
v rámci v současnosti platné směrnice 2009/28/ES5 o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů. Ve zmíněném článku 194 odst. 2 SFEU je také zakotveno právo
členských států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jejich
volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jejich zásobování energií.

3

MALEČKOVÁ, V., M. SIVEK, J. JIRÁSEK: Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
2012. ISBN 978-80-248-2827-5.
Dostupné také z WWW: <http://geologie.vsb.cz/loziska/cvekonomika/index.html>.
4

Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské Unii a Smlouvu o založení Evropského

Společenství (Úřední věstník C 306, 17. 12. 2007, s. 50).
5

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 (Úřední věstník
L 140, 5. 6. 2009, s. 16).
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1.1.2. Sekundární právo Evropské Unie
Obsah této části byl v zásadě již nastíněn v odstavcích předcházejících. Pojednáno
bude o směrnicích 2001/77/ES a 2009/28/ES, které jsou pro elektřinu vyráběnou
ze slunečního záření klíčové. Pro úplnost je potřeba zmínit, že se tato problematika
objevila v sekundárních předpisech již například ve směrnici 96/92/ES6 o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, tedy v době, kdy Česká republika ještě nebyla
členem Evropské Unie, a to především v jejím článku 11 odst. 3, kterým byly členské
státy oprávněny uložit provozovateli distribuční soustavy, aby při spouštění výrobních
zařízení dával přednost zařízením využívajícím obnovitelné zdroje energie. Stěžejní jsou
nicméně dvě následující směrnice, jejichž rozbor vzhledem k jejich podobným názvům
pro přehlednost rozdělím do dvou samostatných částí.

1.1.2.1. Směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
energie na vnitřním trhu s elektřinou
Tato směrnice je tedy prvním sekundárním právním aktem, který se věnoval přímo
oblasti podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Nejednalo se pochopitelně
o problematiku, které by se EU začala věnovat „z ničeho nic“ sama od sebe bez nějakých
vnějších vlivů. Těmito vlivy mám na mysli zejména takzvaný Kjótský protokol 7 a Bílou
knihu o obnovitelných zdrojích energie, kterou schválila Rada svým usnesením
o obnovitelných zdrojích energie8 a Evropský parlament ve svém usnesení o Bílé knize9,
na které je ostatně v preambuli této směrnice přímo odkazováno. Když jsem zmínil
preambuli směrnice, tak doplním, že má celkem 23 odstavců a Evropská Unie v ní mimo
jiné přiznává, že má omezené zkušenosti v této oblasti a nemůže tak prozatím rozhodnout
o společném rámci v oblasti podpory. Bylo tedy předpokládáno, že Komise bude

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro

vnitřní trh s elektřinou (Úřední věstník L 27, 30. 1. 1997, s. 20).
7

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu z prosince 1997, který byl Českou republikou

podepsán 23. listopadu 1998 na základě usnesení vlády č. 669/1998 a ratifikován 15. listopadu 2001.
8

Úřední věstník C 198, 24. 6. 1998, s. 1.

9

Úřední věstník C 210, 6. 7. 1998, s. 215.
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monitorovat systémy podpory obnovitelných zdrojů, které jednotlivé členské státy zvolí,
a případně navrhne vytvoření právního rámce.

Jak již bylo zmíněno, těžištěm této směrnice jsou takzvané národní indikativní cíle
upravené v článku 3 směrnice, kdy jsou členské státy zavázány, aby přijaly odpovídající
opatření, která zajistí, že se zvýší podíl spotřeby elektřiny vyrobené z obnovitelných
zdrojů. Česká republika se zavázala k dosažení podílu 8 % do roku 2010, což bylo
v souladu se Státní energetickou koncepcí České republiky z 10. března 2004.
Pro srovnání je vhodné dodat, že globální indikativní cíl byl stanoven na 12 % hrubé
národní spotřeby elektřiny a 22,1 % podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
energie na celkové spotřebě elektřiny v EU do roku 2010.

Směrnice byla schválena 27. září 2001 a členské státy byly povinny provést
implementaci do 27. října 2003. V podstatě lze shrnout, že tato směrnice byla spíše
proklamačním aktem, který nicméně nastínil, jakým směrem se chce Evropská Unie
v následujících desetiletích v oblasti elektřiny produkované z obnovitelných zdrojů
ubírat.

1.1.2.2. Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů
Předchozí „první“ směrnice byla v platnosti téměř deset let. Tato, již na první
pohled podstatně rozsáhlejší „druhá“ klíčová směrnice pro oblast obnovitelných zdrojů
energie nabyla platnosti 25. června 2009, přičemž členské státy byly dle jejího článku 27
odst. 1 povinny promítnout jí do svých právních řádů nejpozději do 5. prosince 2010.
Smysl této směrnice je již z ustanovení její preambule evidentní. Snižování závislosti
na dovážených fosilních palivech a intenzivnější využívání nových technologií
pro výrobu energie; to byly cíle, které v letech předcházejících platnosti této směrnice
akcentovala jak Evropská rada na svém zasedání v březnu roku 2007, tak i Komise10.

10

Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2009 s názvem „Pracovní plán pro obnovitelné zdroje energie –

Obnovitelné energie v 21. století: cesta k udržitelnější budoucnosti,“ na které samotná směrnice 2009/28/ES
v odstavci 8 své preambule odkazuje.

5

Když jsem u předchozí směrnice zmiňoval globální indikativní cíl podílu energie
z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě v Unii, který byl tehdy stanoven na 12 %
do roku 2010, zde pochopitelně vzhledem k vývoji došlo k navýšení a to na 20 % do roku
2020. Bylo ale evidentní, že všechny členské státy Evropské Unie nemají shodnou
výchozí pozici, co se týče možnosti produkovat energii z obnovitelných zdrojů, a proto i
v této směrnici zůstalo nastavení uvedeného globálního cíle. Její příloha I tak v bodu A
obsahuje ustanovení národních cílů pro jednotlivé členské státy. Jejích hodnoty se
výrazně liší od 10 % (Maltská republika) do 49 % (Švédské království), přičemž
pro Českou republiku bylo stanoveno 13 %, tedy hodnota blížící se spodní hranici; jak je
uvedeno výše, stanovených podílů má být dosaženo v roce 2020. Pro ilustraci plnění této
povinnosti ze strany České republiky přikládám graf.

Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na tuzemské spotřebě (TWh, brutto)11

Vedle jak upraveného globálního indikativního cíle, tak jednotlivých národních je
potřeba zmínit ještě jednu zajímavou část předmětné směrnice, konkrétně odstavce 25 a
26 její preambule. Odstavec 25 preambule směrnice uznává, že členské státy mají různý
potenciál a používají proto odlišné režimy podpory pro energii z obnovitelných zdrojů,
11

Převzato

ze

statistik

Energetického

regulačního

<http://www.eru.cz/cs/statistika>.
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úřadu,

dostupné

z

WWW:

což je dále rozvedeno v článku 3 směrnice. Dokonce jsou členské státy navzdory poměrně
přísnému zákazu veřejných podpor oprávněny využít subvence energie z obnovitelných
zdrojů12. Směrnice ale nijak neupřesňuje, jaké nástroje mohou členské státy použít, ale
pouze zdůrazňuje nutnost dosáhnout uvedených indikativních cílů k roku 2020. Zároveň
je ale důležitý odstavec 26 preambule směrnice, který doslova stanovuje, že je žádoucí,
aby ceny energie odrážely externí náklady na výrobu a spotřebu energie, včetně
případných environmentálních, sociálních a zdravotních nákladů.

Uvedené odstavce 25 a 26 preambule zmiňuji, jelikož se jejich výkladu ve své
rozhodovací činnosti věnoval i Nejvyšší správní soud13, kdy před ním stěžovatel namítala
mimo jiné přímý vertikální účinek směrnice, což ale NSS odmítl se zdůvodněním, že
směrnice neobsahuje dostatečně určitě, přesně a bezpodmínečně stanovené povinnosti,
ale pouze stanovuje cíle a členským státům ponechává „volnou ruku“. S tímto
rozhodnutím osobně naprosto souhlasím a plně chápu NSS, že odmítl položit předběžnou
otázku Soudnímu dvoru EU.

1.2. Právní úprava v České republice
Jak je tedy vidět, na úrovni Evropské Unie jsou stěžejními právními předpisy
především uvedené dvě směrnice, které v podstatě nastavují základní cíle, ale ponechávají
členským státům volnost, jakým způsobem jich dosáhnou. Implementace první uvedené
byla v českém právním řádu provedena (již neúčinným) zákonem č. 180/2005 Sb.,
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, přičemž druhé uvedené pak
v současnosti účinným zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.
Nelze ale opomenout i další právní předpisy, které mají dopad na oblast fotovoltaiky, a
proto se i jim budu věnovat. Jádro této práce nicméně spočívá v uvedeném zákoně
č. 180/2005 Sb., protože právě v něm byl v důsledku novely zákonem č. 402/2010 Sb.
zaveden ve velkém diskutovaný solární odvod, na což následně navazuje pestrá

12

Srov. článek 3 odst. 3 písm. a) směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

13

Rozhodnutí NSS ČR ze dne 27. 2. 2013, sp.zn 2 Afs 81/2012 - 26. Dostupné také z WWW:

<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0081_2Afs_12_20130304152826_prevedeno.pdf>.
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judikatura. Některým českým právním předpisům tak bude věnován pouze krátký popis
stěžejních ustanovení pro pochopení a účinný zákon č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bude pro logickou posloupnost zařazen až za analýzu judikatury.

1.2.1. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Jak předesílá důvodová zpráva energetického zákona, jeho příprava a schvalování
byly úzce spojeny se vstupem České republiky do Evropské Unie, ale také s místy již
nevyhovujícími ustanoveními jeho předchůdce, tedy zákona č. 222/1994 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní
energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. Nový energetický zákon, který
vstoupil v platnost 29. prosince 2000 a nabyl účinnosti hned od prvního dne následujícího
roku 2001, byl z pohledu evropského práva založen na již zmíněné směrnici 96/92/EC
o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, ale i směrnici 98/30/EC14
o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem a na mezinárodní úrovni také
na Dohodě k energetické chartě15. Jeho znění ke dni vypracování této práce již
samozřejmě zpracovává větší počet příslušných předpisů a přímo použitelných předpisů
Evropské Unie.

Z hlediska struktury se energetický zákon dělí na dvě části a to na část obecnou a
zvláštní. Druhá jmenovaná se věnuje jednotlivým energetickým odvětvím, tedy
elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V obecné části pak tento zákon definuje
základní pojmy, ale také samotné podnikání v energetických odvětvích včetně pro něj
14

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/EC ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro

vnitřní trh se zemním plynem (Úřední věstník L 204, 21. 7. 1998, s. 1-12).
15

Dohoda byla v Lisabonu přijata 17. prosince 1994, jménem České republiky byla podepsána dne 8. června

1995, přičemž Parlament České republiky s ní vyslovil souhlas a prezident republiky jí ratifikoval. Ode dne
podpisu jménem České republiky tedy byla v souladu s jejím článkem 45 odst. 1 v České republice
předběžně prováděna a v platnost vstoupila 16. dubna 1998 (viz. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
publikované ve Sbírce zákonů č. 372/1999 Sb.).
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nezbytných podmínek, tedy především udělení licence ze strany Energetického
regulačního úřadu16 (dále jako „ERÚ“). Zároveň je v této části ale zakotvena jak
působnost Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jakožto ústředního orgánu státní správy
pro energetiku, tak především ERÚ, který se na základě § 17 odst. 1 energetického zákona
zřizuje jako nezávislý správní úřad pro výkon regulace v energetice, který má
samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu ČR. Pro úplnost dodávám, že v současnosti je
v čele ERÚ je předseda, který je dle § 17b odst. 2 energetického zákona jmenován
prezidentem republiky na návrh vlády na funkční období 6 let, což se ale od srpna 2017
výrazně změní17.

Co se týče některých definic, které energetický zákon ve svém § 2 upravuje, a
které jsou podstatné pro téma této práce, tak zde lze najít definici distribuční soustavy18,
zákazníka19, dále je v § 20a definován operátor trhu, kterým je pak na základě licence
č. 150504700 udělené ze strany ERÚ akciová společnost založená jediným akcionářem
(Českou republikou) OTE, a.s. Definována je v energetickém zákoně i přenosová
soustava20, jejíž provozovatelem je také akciová společnost vlastněná výhradně českým
státem, konkrétně ČEPS a.s. Ohledně již zmíněné distribuční sítě, zde jsou provozovateli,
jak vyplývá z aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 201521,
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., LDS Sever,
spol. s.r.o. a SV servisní, s.r.o. Nabízí se v této souvislosti jednoduchá otázka, jaký je
vlastně rozdíl mezi podobnými pojmy distribuční a přenosová soustava? Pro ujasnění se
vrátím k uvedeným ustanovením energetického zákona, ze kterých vyplývá odpověď:
16

Srov. § 3 a násl. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

17

Viz. část 1.2.1.2. Nastupující novelizace energetického zákona.

18

Srov. § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

19

Srov. § 2 odst. 2 písm. a) bod 17. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších

předpisů.
20

Srov. § 2 odst. 2 písm. a) bod 10. zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších

předpisů.
21

ERÚ. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2015 ze dne 26. listopadu 2015, kterým se stanovují ceny za

související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. [cit. 2016-07-10]. Dostupné také
z WWW: <https://www.eru.cz/documents/10540/1174016/ERV_9_2015.pdf/2892b192-e693-40cb-835fbe04715df391>.
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-

přenosová soustava je v podstatě páteřní síť vysokého napětí (400 kV a 220
kV), která zajišťuje přenos elektřiny po celém území ČR, ale také spojení
s okolními státy, a proto je prostřednictvím zmíněné společnosti ČEPS a.s.
provozována pouze státem;

-

distribuční soustava již zajišťuje distribuci elektřiny na vymezených územích
České republiky (proto má i více provozovatelů) a to s napětím nižším (od 110
kV níže), přičemž dle zákona musí být provozována ve veřejném zájmu.

1.2.1.1. Cenová rozhodnutí ERÚ
Vzhledem k jejich významu pro oblast fotovoltaiky, ale i energetiky obecně, je
nezbytné se v samostatném odstavci zmínit o takzvaných cenových rozhodnutích ERÚ.
Tento nezávislý správní úřad působící jako regulátor v energetice je totiž na základě
ustanovení několika účinných právních předpisů22 oprávněn regulovat svými
rozhodnutími ceny v energetice. Taková rozhodnutí pak ERÚ zveřejňuje v takzvaném
Energetickém regulačním věstníku, kdy tím prvním cenovým rozhodnutím bylo cenové
rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze 4. ledna 2001, kterým se stanovily maximální ceny
elektřiny. Určitě je vhodné zmínit, že vzhledem k narůstajícímu významu energie
z obnovitelných zdrojů a tehdy nové zákonné úpravě (zákon č. 180/2005 Sb.) začal ERÚ
v roce 2005 vydávat právě pro tuto oblast samostatná cenová rozhodnutí. V těchto
samostatných cenových rozhodnutích ERÚ zároveň stanovuje i takzvaný zelený bonus,
který bude definován níže v kapitole o zákoně č. 180/2005 Sb.

22

Srov. § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

pozdějších předpisů; § 17 odst. 6 písm. d) a odst. 11 a odst. 12 energetického zákona, ve znění pozdějších
předpisů; a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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1.2.1.2. Nastupující novelizace energetického zákona
Aktuální a hojně diskutovanou problematikou, kterou bych chtěl zakončit tuto část
věnovanou energetickému zákonu, je jeho novelizace zákonem č. 131/2015 Sb.23, který
nabyl platnosti dne 5. června 2015, přičemž účinnosti jeho ustanovení nabývají v několika
fázích od 1. ledna 2016 až do stejného dne roku 202024. První podstatnou změnou, kterou
přináší, a kterou jsem již výše v části o ERÚ naznačil, je změna ve vedení ERÚ.
V současnosti stojí v jeho čele předseda jmenovaný prezidentem na návrh vlády na období
6 let. V důsledku této novely se nicméně od 1. srpna 2017 dostane nově do čela Rada
Energetického regulačního úřadu, která bude mít pět členů, přičemž jedním členem bude
předseda Rady, který bude její činnost řídit. Členové Rady a její předseda nebudou
jmenováni prezidentem, nicméně přímo vládou na návrh ministra průmyslu a obchodu.
To pochopitelně vyvolalo řadu diskusí, kdy se jedna strana reprezentovaná současnou
předsedkyní ERÚ Alenou Vitáskovou proti tomuto rozhodnutí zákonodárce ohrazovala,
jelikož se bojí narušení nezávislosti úřadu, který se stane silně politicky závislým 25. Druhá
strana zastoupená vládou ČR, jakožto předkladatelem novely zákona, pak tvrdí, že se
jedná o v Evropě standardní model, kdy kolektivní orgán v čele regulátora omezí míru
subjektivního řízení a zajistí lepší kontinuitu v rozhodování ERÚ26 (každý rok bude vždy
jmenován jeden člen Rady ERÚ na 5 let). Osobně se v diskusi jednoznačně kloním
k druhé straně a to vzhledem k fungování shodného modelu u jiného regulátora, Českého
telekomunikačního úřadu, ale i skutečnosti, že kolektivní orgán je v čele energetického

23

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
24
25

Srov. čl. XIX zákona č. 131/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Aktualne.cz [online]. 2014 [cit. 2016-07-10]. Vitásková: ERÚ chtějí ovládnout zájmové skupiny.

Dostupné

z

WWW:

<

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vitaskova/r~52a7e218a37811e38f6b002590604f2e/>.
26

Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.
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regulátora ve většině členských státu Evropské Unie, kdy by se navíc náš současně účinný
monokratický systém mohl dostat do konfliktu s jejími právními předpisy27.

Dalším problémem, který předmětná novelizace energetického zákona přinesla, a
na kterém se nemohla shodnout Ministerstva vnitra a průmyslu a obchodu, bylo, zda
současné vedení ERÚ podléhá zákonu o státní službě28, nebo zda tomu tak není, jelikož
nová pětičlenná Rada ERÚ byla uzákoněna až s účinností od 1. srpna 2017, nicméně
předseda a místopředseda ERÚ byli vyňati z výjimek zákona o státní službě s účinností
již od 1. ledna 2016. Pokud by se tedy na vedení ERÚ zákon o státní službě vztahoval,
musela by současná předsedkyně ERÚ Alena Vitásková složit služební slib a následně by
byla funkce zproštěna29 pro nepravomocné odsouzení z 22. února 2016 ve věci
neoprávněného udělení licence dvěma solárním elektrárnám v Chomutově, ale i dalšímu
probíhajícímu trestnímu řízení, kdy vůči ní podal státní zástupce obžalobu pro zneužití
pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku30. Legislativní rada vlády se
přiklonila k názoru, že vedení ERÚ pod režim zákona o státní službě nespadá, což stvrdil
zákon č. 190/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
č. 131/2015 Sb., a který nabyl účinnosti dne 17. června 2016.

Když se zabývám fotovoltaikou, nelze se v rámci novely č. 131/2015 Sb. nezmínit
i o problematice mikrozdrojů, která v rámci ní byla zásadním způsobem pozměněna.
Mikrozdroj je poměrně technicky definován ve vyhlášce ERÚ 31, ale stěžejní je, že jeho
maximální instalovaný výkon je do 10 kW včetně; s tímto pojmem totiž pracuje i
předmětná novela, a tedy i účinný energetický zákon. Klíčové je, že tato novela
27

Srov. čl. 35 směrnice 2009/72/ES a čl. 39 směrnice 2009/73/ES, kde je vyjádřen mimo jiné požadavek

na kolektivní vedení regulátora v rámci zajištění jeho nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti, kdy by
naše pojetí s monokratickým předsedou nemuselo obstát. Je pravdou, že předseda ERÚ jmenuje jednoho,
či více místopředsedů, nicméně ti s ním netvoří kolektivní rozhodovací orgán.
28

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

29

Srov. § 48 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

30

E15.cz [online]. [cit. 2016-07-10]. Státní zástupce podal k soudu obžalobu na šéfku ERÚ Vitáskovou.

Dostupné z WWW: <http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/statni-zastupce-podal-k-soudu-obzalobu-nasefku-eru-vitaskovou-1265339>.
31

Srov. § 2 písm. e) vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
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s účinností od 1. ledna 2016 umožnila provozovat výrobnu elektřiny s výkonem do těchto
10 kW bez licence od ERÚ, pokud bude výrobna určena pro vlastní spotřebu32. U těchto
mikrozdrojů se tak již nejedná o podnikání v energetických odvětvích a „mikrovýrobci“
nemusí mít živnostenské oprávnění, nejsou podnikateli, což pochopitelně snižuje jejich
administrativní zátěž. Pokud by ale výrobce dodával přebytečnou elektřinu do sítě za tržní
cenu, už by licenci potřeboval. Stejně tak současní držitelé licencí, kteří již mají v daném
odběrném místě připojenu výrobnu elektřiny, nemohou svou výrobu rozšířit připojením
mikrozdroje, ale musí si rozšířit stávající licenci. Osobně tuto změnu jednoznačně
schvaluji. Je evidentně cílena na střešní fotovoltaické články určené pro domácností,
kterým tak odpadne zbytečná administrativní zátěž a spotřeba elektřiny produkované
z konvenčních zdrojů domácnostmi tak může klesat.

Posledním zajímavým aspektem, který má návaznost na téma této práce a
předchozí odstavec, a kterému se chci v rámci této novelizace energetického zákona
věnovat, je technická legislativní nepřesnost, která se v novelizujícím zákoně č. 131/2015
Sb. objevila. Zrušila totiž osvobození od daně z elektřiny pro ekologicky šetrné zdroje33,
které bylo zakotveno v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, což
vyvolalo silný odpor. Zákonodárce nicméně tuto chybu přiznal a ještě v průběhu prosince
2015 došlo ke schválení novelizace novely, tedy konkrétně zákona č. 382/2015 Sb.
s účinností od 1. ledna 2016, která toto napravila, a uvedené osvobození se tak do zákona
vrátilo34, což je bez diskuse správně řešení.

1.2.2. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Z pohledu fotovoltaiky jako celku je i tento zákon důležité zmínit a to především
jeho hlavu III, ve které je upraven Státní program na podporu úspor energie a využití
obnovitelných a druhotných zdrojů. Jedná se vlastně o národní dotační program, který

32

Srov. bod 26. zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, kterým se mění § 3 odst. 3 energetického zákona.

33

Srov. čl. XIV odst. 3 zákona č. 131/2015 Sb., ve vyhlášeném znění.

34

Srov. čl. III zákona č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve

znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

13

vždy pro daný rok vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu35 a to v souladu se Státní
energetickou koncepcí, kterou upravuje hlava II tohoto zákona, a která je schvalována
vládou ČR36. Když jsem v předchozí části hovořil o novele energetického zákona
zákonem č. 131/2015 Sb., je zde potřeba zmínit, že v rámci tohoto právního předpisu
došlo i ke změně zákona o hospodaření energií, jelikož do něj byla právě z energetického
zákona přesunuta37 úprava Státní energetické inspekce, jelikož ta již od účinnosti novely
nekontroluje provádění energetického zákona a ani zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, ale pouze provádění zákona o hospodaření energií;
v současnosti je tak Státní energetická inspekce upravena v hlavě VI tohoto zákona.

1.2.3. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie, účinný do 31. prosince 2012
Tento pro celou problematiku stěžejní zákon nabyl účinnost dne 1. srpna 2005 a
důvody jeho vzniku a schválení již byly nastíněny v části věnované právním předpisům
EU. Když Česká republika podepsala Smlouvu o přistoupení k EU, tak se zavázala
k dosažení takzvaného národního indikativního cíle, tedy, že v roce 2010 dosáhne podíl
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny 8 %. To se
pak pochopitelně promítlo do již analyzované směrnice 2001/77/ES, kterou tento zákon
implementuje. Motivace zákonodárce ke vzniku tohoto zákona je tedy evidentní – splnit
závazky vyplývající z členství v EU.

Základní otázka, které musel zákonodárce nezbytně čelit, bylo co, ale především
jak podporovat. Uvedená směrnice 2001/77/ES totiž nestanovila nějaký jednotný, nebo
alespoň doporučený systém podpory, ale členským státům ponechala při volbě prostředků

35

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. EFEKT 2016 - vyhlášení Státního programu na

podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na rok 2016. [cit. 2016-07-10].
Dostupné také z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument166727.html>.
36

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní energetická koncepce, která byla schválena vládou ČR dne 10. 3.

2004 a aktuální verze návrhu „Aktualizace Státní energetické koncepce" z února 2010. [online]. 2010 [cit.
2016-07-10]. Dostupné také z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument5903.html>.
37

Srov. čl. I bod 470. a čl. X bod 4. zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění.
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pro plnění národních cílů vcelku volnost. Pokud se tedy ptáme, co bylo předmětem
podpory dle tohoto zákona, musíme nejprve převzít z § 2 odst. 1 vyhlášeného znění tohoto
zákona definici obnovitelných zdrojů, kterými se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní
zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie,
energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového
plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. Na něj pak navazuje § 3 vyhlášeného
znění zákona, který z předmětu podpory vyňal velké větrné elektrárny38, přičemž předmět
podpory v oblasti biopaliv byl ponechán na prováděcí právní předpis39 tak, aby to bylo
vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Nutno poznamenat, že ustanovení definic
byla převzaty z předmětné směrnice, a že uvedený § 3 upravující předmět podpory se
v průběhu účinnosti zákona v reakci na takzvaný solární boom zásadně změnil, o čemž
bude pojednáno v příslušné části.

Podpora formou výkupní ceny a zeleného bonusu

Zákonodárce tedy v zákoně č. 180/2005 Sb. zvolil pro podporu výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie (dále jen jako „OZE“) formu výkupní ceny a zeleného
bonusu. Nejprve k výkupní ceně. Její právní úprava byla do zákona přejata
z energetického zákona a na rozdíl od zeleného bonusu není výslovně definována. Je tedy
potřeba kombinovat ustanovení především § 4, § 5 a § 6 zákona č. 180/2005 Sb.,
ve vyhlášeném znění, na základě kterých lze její princip pochopit. Funkčnost byla
na základě tohoto zákona postavena na tom, že pokud si výrobce energie z OZE zvolil
tento způsob podpory, pak s příslušným provozovatelem přenosové nebo distribuční
soustavy uzavřel smlouvu o dodávce a takový provozovatel byl následně povinen od něj
veškerou elektřinu vyprodukovanou z OZE odkupovat za garantovanou výkupní cenu.

38

Dle § 3 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., ve vyhlášeném znění, se jednalo o větrné elektrárny umístěné na

rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe.
39

Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby

elektřiny z biomasy; účinná od 13. prosince 2005 do 31. prosince 2012.
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Logicky důležitá je tedy pravomoc stanovovat garantovanou výkupní cenu a
pravidla pro takovou činnost, což bylo upraveno v § 6 zákona č. 180/2005 Sb.,
ve vyhlášeném znění. Tato pravomoc byla svěřena ERÚ, který měl výkupní ceny
za elektřinu z OZE stanovovat vždy na kalendářní roku dopředu samostatně pro jednotlivé
druhy OZE. Původním zněním zákona byl ale v této činnosti omezen třemi mantinely:

-

musel vytvářet podmínky, aby mohl být naplněn zmíněný národní indikativní
cíl ve výši 8 %;

-

při podpoře formou výkupních cen nesměla být narušena garantovaná
patnáctiletá doba návratnosti investic za podmínky splnění technických a
ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou
jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném
zdroji a doba využití zařízení, a které jsou stanoveny prováděcím právním
předpisem40;

-

ERÚ nesměl snížit výši výkupních cen pro následující kalendářní rok o více
než 5 % oproti roku, ve kterém výkupní ceny stanovoval (platné poprvé
pro ceny stanovené na rok 2007).

Pro úplnost je potřeba dodat, že výkupní ceny ERÚ stanovuje jako minimální ceny
podle jiného právního předpisu41 a nezahrnují daň z přidané hodnoty. Nahlédnutím
do platného cenového rozhodnutí ERÚ42 lze zjistit, že ceny jsou pro solární elektrárny
udávány v jednotkách Kč/MWh, a že se liší dle období, ve kterém bylo příslušné výrobní
zařízení uvedeno do provozu, přičemž od roku 2009 je relevantní i instalovaný výkon,
o čemž bude pojednáno později.

40

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání

obnovitelných zdrojů; účinná od 7. prosince 2015 do 31. prosince 2012.
41

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

42

ERÚ. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2015 ze dne 29. prosince 2015, kterým se stanovuje podpora pro
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zdroje
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<

Druhou formou podpory je takzvaný zelený bonus. Jak bylo zmíněno v prvním
odstavci této části, výrobce elektřiny z OZE, na kterou se podpora vztahuje, si mohl dle
§ 4 odst. 3 zákona č. 185/2000 Sb. zvolit, zda vyprodukovanou elektřinu nabídne
k výkupu za výkupní cenu, nebo si naopak zvolí požadování podpory ve formě zeleného
bonusu. Svou volbu mohl v souladu s tímto odstavcem vždy k 1. lednu následujícího
kalendářního roku změnit, ale nesměl tak učinit v prvním roce poté, co si výrobce závazně
jednu z množností vybral a začal jí využívat, přičemž termíny a podrobnosti ve vztahu
k této změně volby stanovoval zvláštní prováděcí předpis43. Je nezbytné doplnit, že pokud
výrobce vyráběl elektřinu společně z obnovitelného a neobnovitelného zdroje energie,
pak mu mohla být v souladu s § 4 odst. 6 tohoto zákona podpora poskytována pouze
formou zelených bonusů.

Na rozdíl od výkupní ceny byl zelený bonus v zákoně výslovně definován a to
konkrétně v § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 180/2005 Sb., kdy se tedy jednalo o finanční
částku navyšující tržní cenu elektřiny a hrazenou provozovatelem regionální distribuční
soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, zohledňující
snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného zdroje oproti spalování
fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny. Jak
z definice vyplývá, zelený bonus navyšuje tržní cenu elektřiny, a proto se mohl týkat jen
výrobců, kteří pracují právě s tržní cenou (a nikoliv garantovanou výkupní cenou).
V důsledku se pak jedná o dvě základní skupiny výrobců:

1) ti, kteří veškerou vyprodukovanou elektřinu spotřebují sami; tato skupina
obdrží zelený bonus za vyprodukovanou elektřinu jako jakousi odměnu za šetrnosti
k životnímu prostředí;
2) ti, kteří svůj přebytek vyprodukované elektřiny sami prodají za tržní cenu,
přičemž i tito obdrží zelený bonus za veškerou vyprodukovanou elektřinu (spotřebovanou
i prodanou).

43

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání

obnovitelných zdrojů; účinná od 7. prosince 2015 do 31. prosince 2012.
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Je tak evidentní, že výrobce patřící do skupiny č. 2 mohl na modelu zeleného
bonusu poměrně profitovat, ale vše se odvíjelo od tržní ceny, kterou si byl schopen
za svojí elektřinu podle její kvality (spolehlivost, diagram dodávky apod.) a jeho
schopností vyjednat. Výrobce ze skupiny č. 1 pak vlastně běžnou tržní cenu za elektřinu
získával ve formě úspory (nemusel elektřinu nakupovat) a k tomu získal podporu v této
formě. Zelený bonus je pak stanovován také ERÚ za obdobných podmínek, jako byly
výše popsány u výkupních cen, kdy jsou zde tři hlavní výjimky:

1) ERÚ dle § 6 odst. 2 zákona 180/2005 Sb. přihlíží při stanovení výše zelených
bonusů i k zvýšené míře tržního rizika, jelikož při prodeji za garantované výkupní ceny
je toto riziko eliminováno;
2) v předmětném zákoně nebyl pro zelený bonus ustanoven zákaz snížení
zeleného bonusu meziročně o více než 5 %, nicméně dle metodiky používané ERÚ44 byl
výpočet této podpory stanoven jako rozdíl výkupní ceny a odhadu tržní ceny daného OZE.
ERÚ tedy neměl možnost svým rozhodnutím zásadně snížit jeho výši a vzhledem
k omezenému manipulačnímu prostoru u výkupních cen se zelený bonus odvíjel
především od tržních cen;
3) u zeleného bonusu nebyla v zákoně ustanovena garantovaná patnáctiletá
návratnost investic.

Pro úplnost dodám, že zelené bonusy byly stanovovány jako pevné ceny podle
zvláštního právního předpisu45.

Praktické otázky volby mezi výkupní cenou a zeleným bonusem

Pravděpodobně pro každého výrobce elektřiny z OZE je stěžejní otázkou
výhodnost, ať už si zřizuje malou solární elektrárnu na střeše svého rodinného domu, aby

44

ERÚ. Metodika stanovení výkupních cen a zelených bonusů. [cit. 2016-07-10]. Dostupné také z WWW:

<https://www.eru.cz/documents/10540/462902/metodika_180_2005.pdf/80a0ec7c-cb1c-40e4-b7def5a4281877a5>.
45

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
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snížil své náklady na energie, nebo investuje do rozsáhlého ostrovního systému46, který
mu má přinést vysokou návratnost. Vše pochopitelně záleží především na konkrétních
číslech v daném roce, tedy v první řadě na výši garantovaných výkupních cen a zelených
bonusů, tržních cenách elektřiny, ale také na specifické situaci konkrétního výrobce.
Nelze proto poskytnout univerzální radu, kdy by se měl „solárník“ vydat cestou výkupní
ceny, a kdy naopak cestou zeleného bonusu, nicméně lze naznačit některé modelové
situace, díky kterým bude ještě více pochopitelný i rozdíl mezi těmito formami podpory.

Samozřejmě, pokud měla konkrétní osoba solární elektrárnu pro vlastní účely
(rodinný dům, výrobní závod apod.) a dokázala naprostou většinu vyprodukované
elektřiny spotřebovávat a to po celý rok, byl zelený bonus obvykle jednoznačnou
variantou. Jak už bylo řečeno, takový výrobce mohl ušetřit náklady, jelikož nemusel
elektřinu za tržní cenu nakupovat, a zároveň získal zelený bonus od provozovatele
přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud by měl tento modelový výrobce přebytek
elektřiny, může ho do sítě prodat za cenu, kterou si s kupujícím provozovatelem příslušné
soustavy dojedná.

Pokud jsem zmínil, že je pro vhodnost zeleného bonusu důležitá spotřeba po celý
rok, lze pak logicky dospět k tomu, že pokud nebyl výrobce elektřiny schopen zajistit
alespoň přiměřeně konstantní spotřebu v průběhu celého roku, tedy například v případě
rodinného domu, který bude mít v letních měsících spotřebu naprosto minimální, ale
v zimních naopak extrémně vysokou, mělo by se jeho rozhodování o formě podpory
klonit spíše k výkupním cenám. V létě by totiž takový výrobce jen složitě své přebytky
za rozumnou cenu někomu prodával. Pochopitelně, pokud je účelem konkrétní solární
elektrárny pouze výroba elektřiny dodávané do sítě, tedy spotřeba samotným výrobcem
se blíží nule, pak jsou nejvýhodnější výkupní ceny právě kvůli jejich garanci. Pokud

46

Definici ostrovního systému lze nalézt ve sdělení ERÚ ze dne 17. září 2010, které je dostupné také z

WWW:
<http://www.eru.cz/documents/10540/487540/Sdeleni+ERU_FVE_ostrovni+provoz+2.pdf/b98c1cee9399-493d-aeb1-f8e4086e90d1>, na základě kterého lze ostrovní systém popsat jako výrobnu elektřiny,
která není přiváděna do sítě (je od ní oddělena) a je tak vyráběna pouze za účelem čerpání podpory formou
zelených bonusů.
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ovšem takový výrobce neměl například se sousední továrnou dojednáno, že jí bude
elektřinu dodávat, protože pak by se v podstatě opět jednalo o jeho spotřebu a úvahy
o zeleném bonusu by byly na místě.

Všechny výše uvedené poučky pak mohou být lehce modifikovány v čase a to
v závislosti na tržním prostředí a změnách právního rámce. Pokud by například
pro zmíněného výrobce, který veškerou elektřinu spotřebovává, výrazně klesla pořizovací
cena, za kterou mu jí dodá distributor, mohlo by mít pro něj smysl elektřinu si levně
kupovat a svou vyprodukovanou naopak prodávat. Také je potřeba vzít v potaz, že pokud
neměl výrobce na počáteční investici dostatek svých prostředků, musel si vzít úvěr, kdy
pak banka mohla mít také vliv na rozhodování o podpoře, jelikož z pohledu bank byla
častěji jistější volba zeleného bonusu47.

1.2.4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění před novelou zákonem
č. 346/2010 Sb.
V zákoně o daních z příjmů bylo možné nalézt takzvané nepřímé podpory formou
daňového osvobození. Konkrétně bylo potřeba se podívat do § 4 odst. 1 písm. e) tohoto
zákona v případě zdanění příjmů fyzických osob, či do jeho § 19 odst. 1 písm. e)48, který
se týká příjmů osob právnických, ale vždy ve znění před 1. lednem 2011. Podstatné je, že
příjmy z provozu solárních zařízení (a dalších konkrétně vyjmenovaných výroben
elektřiny z OZE) byly osvobozeny od daně v kalendářním roce, kdy byly uvedeny
do provozu, a v následujících pěti letech. Jak naznačuje minulý čas použitý v tomto
odstavci, právě novelizační zákon č. 346/2010 Sb. toto osvobození od daně, které bylo
v zákoně o daních z příjmů od počátku jeho účinnosti, tedy již od 1. ledna 1993, zrušil,

47
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Pro upřesnění, osvobození od daně z příjmů právnických osob bylo ve zmíněném § 19 odst. 1 písm. e)

zákona č. 586/1992 Sb., upraveno v jeho vyhlášeném znění. V průběhu jeho účinnosti bylo přesunuto pod
§ 19 odst. 1 písm. d). Stejně tak se v průběhu účinnosti zákona měnilo jeho znění (to platí i pro osvobození
od daně z příjmů fyzických osob), nicméně podstatné pětileté osvobození zůstalo až do zmíněné novely
zachováno.
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čemuž bude věnována pozornost v části zabývající se opatřeními přijatými v reakci
na solární boom.

1.2.5. Podzákonné právní předpisy
Bylo to již naznačeno v předcházející kapitole věnované zákonům. Na mnoha
místech v nich totiž byla podrobnější úprava přenechána podzákonným právním
předpisům a je tedy vhodné věnovat pozornost i těm nejdůležitějším. Pro ujasnění
zmiňuji, že se jedná o vyhlášky důležité pro tuto část práce, tedy zejména o hlavní
prováděcí vyhlášku zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,
a další vybrané vyhlášky ERÚ.

Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů; účinná do 31. prosince 2012

Jedná se o vyhlášku, kterou jsem v úvodu k této kapitole označil jako hlavní
prováděcí, přičemž dle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb. byl k jejímu vydání oprávněn
ERÚ, který tak učinil 30. listopadu 2005, přičemž tato vyhláška nabyla účinnosti dne
7. prosince 2005. Její předmět je uveden hned v jejím prvním paragrafu a jedná se o tři
následující oblasti:

1) termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů (§ 3 této vyhlášky);
2) termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných
zdrojů k povinnému výkupu (§ 3 této vyhlášky);
3) technické a ekonomické parametry (§ 4 této vyhlášky).

Jak je vidět z názvů uvedených oblastí, kterými se vyhláška zabývá, jedná se
především o stanovení konkrétních termínů a poté parametrů. Z těch důležitých časových
údajů je potřeba zmínit, že výrobci elektřiny z OZE byli povinni své rozhodnutí, pokud
chtěli získat podporu formou povinného výkupu, oznámit provozovateli příslušné
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soustavy již do konce roku 2005 a dále vždy nejpozději jeden kalendářní měsíc
před naplánovaným zahájením výroby. Co se týče možnosti změny formy podpory,
muselo být takové rozhodnutí výrobce oznámeno provozovateli přenosové nebo
distribuční soustavy do 30. listopadu kalendářního roku, který předcházel roku, kdy mělo
ke změně dojít.

1.3. Závěr kapitoly
To, co je v počáteční právní úpravě fotovoltaiky stěžejní, je jednoznačně
patnáctiletá garance návratnosti investic a omezení ERÚ, který nemohl meziročně snížit
výkupní ceny o více než 5 %. Osobně rozumím garantované návratnosti investic, kdy
chtěl zákonodárce zvýšit atraktivitu solárních elektráren a zajistit tímto způsobem plnění
národního indikativního cíle. Problematické je ale zmíněné omezení ERÚ. Nemyslím si,
že bylo v okamžiku, kdy jak Evropská Unie jako celek, tak jednotlivé členské státy
neměly dostatek zkušeností s právní úpravou této specifické oblasti, stanovovat takto
striktní limit, i když rozumím argumentu, že prudký nástup solárního boomu, o kterém
pojednává následující kapitola, nešlo zcela předpovídat. Pokud by si ale zákonodárce
nechal flexibilní „zadní vrátka“, která by mu umožnila reagovat na strmě narůstající
objem elektřiny vyrobené ze slunečního záření nástroji, které byly již před tím zavedeny
do právního řádu, nemuselo dojít k překotnému řešení prostřednictvím solárního odvodu
a dalších opatření, což by eliminovalo problémy v podobě stovek soudních sporů a řady
mezinárodních arbitráží.
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2. Prudký nástup fotovoltaiky a nezbytné řešení
Výše tedy bylo nastíněno, jaký postup zákonodárce zvolil pro podporu výroby
elektřiny z fotovoltaických elektráren, která by sama o sobě bez subvencí nebyla příliš
rentabilní. Pro ilustraci, na samém počátku podpory fotovoltaiky formou minimálních
výkupních cen byla 1 kWh elektřiny vyrobené ze slunečního záření a dodané do sítě
vykupována za 6 Kč49. Vzhledem k tomu, že dle dostupných zdrojů tehdy byly investiční
náklady přibližně 200 Kč/Wp50 (jednotka Wp označuje tzv. Watt-peak, tedy výkon
solárního panelu v ideálních podmínkách), tak je jasně vidět, že návratnost takových
investic byla mizivá. Toto tvrzení o nevýhodnosti investování do fotovoltaiky se nicméně
rozhodně nedá vztáhnout na situaci, ke které v České republice došlo v letech 2009 a
2010, a která se často označuje za takzvaný solární boom. V této části práce plné grafů a
čísel se tak budu věnovat nejprve hlavním důvodům, proč k němu došlo, poté dopadům,
které způsobil, a v poslední části kapitoly se zaměřím na dle mého názoru nezbytné kroky,
které zákonodárce zvolil, aby zamezil ohromným škodám.

2.1. Spouštěče solárního boomu
V této části nechci vysloveně hledat viníka, ale poukázat na příčiny, které
před nástupem tohoto desetiletí prudký nárůst objemu elektřiny vyprodukované
z fotovoltaických elektráren spustily. Některé jsou dle mého názoru jednoznačnou
chybou zákonodárce (omezení maximálního možného meziročního poklesu výkupní
ceny stanovené na jen 5 %), u jiných je podle mne jejich možná předvídatelnost pouze
v rovině spekulací (pokles vstupních nákladů a vývoj směnného kurzu měny). Nyní tedy
k jednotlivým spouštěcím faktorům.

49

ERÚ. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 ze dne 27. listopadu 2001, kterým se stanovují ceny elektřiny a
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VOBOŘIL, David [online]. 2015 [cit. 2016-07-10]. Příčiny solárního boomu v České republice.
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Zásadní pokles vstupních nákladů

Již v průběhu roku 2008 začaly v podstatě „volným pádem“ (jak nastiňuje graf
níže) klesat náklady na pořízení fotovoltaických panelů. Důvodem byl masivní nástup
jejich výroby v Číně, což mělo logicky za následek přebytek nabídky a dramatický pád
cen i v Evropě. A vzhledem k tomu, že tedy počáteční náklady na pořízení solárních
panelů klesaly, stoupala jak jejich výhodnost z pohledu investorů, tak samozřejmě zájem
o ně a v návaznosti i výstavba nových zařízení.

Vývoj průměrných prodejních cen jednoho fotovoltaického panelu prvnímu
zákazníkovi51

Nestabilní směnný kurz

Zájem o investice do fotovoltaiky v České republice dále výrazně podmiňuje i
vývoj směnného kurzu naší měny. Když tak v druhé polovině roku 2008 (ze svého minima
51

VOBOŘIL, David [online]. 2015 [cit. 2016-07-10]. Příčiny solárního boomu v České republice.

Dostupné z WWW: <http://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/priciny-solarniho-boomu>.
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21. července 2008, které je vidět na níže uvedeném grafu) začala naše měna posilovat,
umocnilo to dále již tak dramatický pokles nákladů na pořízení solárních článků. Lze jen
spekulovat, zda by byl solární boom tak intenzivní, pokud by Česká republika již měla
zavedeno Euro. V každém případě ale posilování měny v tomto kritickém období
solárnímu boomu napomohlo.

Vývoj směnného kurzu Kč vůči Euru v období od 2. ledna 2008 do 31. prosince
200952
(dlouhodobé minimum 21. července 2008, maximum pak 17. února 2009)

Pro ilustraci, jaký má směnný kurz vliv na pořizovací náklady fotovoltaické
elektrárny, přidávám ještě dva grafy, které srovnávají vývoj průměrných nákladů
ve Spolkové republice Německo a v České republice, a kde je zmíněný dopad dobře
znázorněn.

52

Vytvořeno na základě dat z portálu Kurzy.cz, dostupné z WWW: <http://www.kurzy.cz/>.
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Vývoj průměrných investičních nákladů v SRN53

Vývoj průměrných investičních nákladů v ČR54
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Nemožnost ERÚ adekvátně reagovat

Jak bylo zmíněno v části věnované zákonu č. 180/2005 Sb., jeho § 6 odst. 4
vyhlášeného znění obsahoval ustanovení, které zamezovalo Energetickému regulačnímu
úřadu, aby vždy na následující rok stanovil výkupní ceny nižší než 95 % hodnoty
výkupních cen platných v roce, ve kterém o nich rozhodoval. Jinými slovy, pokud by
hypoteticky v předmětném období klesaly investiční náklady na zřízení fotovoltaické
elektrárny o desítky procent ročně, mohl ERÚ i tak výkupní ceny snížit meziročně
maximálně o 5 %, což by samozřejmě mělo za následek dramatický nárůst výnosnosti
z pohledu investorů. A vzhledem k tomu, že se zmíněné omezení ERÚ do vyhlášeného
znění zákona č. 180/2005 Sb., na základě pozměňovacího návrhu poslankyně Ivy Šedivé
skutečně dostalo55 (předkladatel chtěl v původním návrhu zákona ponechat ERÚ větší
manévrovací prostor ve výši 10 %, zmíněná poslankyně ho chtěla snížit dokonce na 2 %),
stala se z hypotetického příkladu realita prostředí České republiky. Skutečnost, že se
uvedené ustanovení § 6 odst. 4 do zákona č. 180/2005 Sb., dostalo, samozřejmě nebylo
samo o sobě spouštěcím faktorem celého solárního boomu. Mělo na něj ale podstatný
vliv, a proto ho v této části také zmiňuji.

2.2. Zhodnocení příčin solárního boomu a jeho důsledky
Jak jsem již předeslal, nemyslím si, že kdokoliv mohl předpokládat tak razantní
pokles ceny fotovoltaických článků v důsledku zvýšené čínské produkce, stejně tak jako
turbulentní chování české koruny zejména v roce 2008. V každém případě měl nicméně
zákonodárce být opatrnější, a pokud měl tedy v úmyslu v rámci zvýšení atraktivity
pro investory zavést do zákona výše uvedené omezení ERÚ týkající se meziročního
snižování výkupních cen, pak měl dle mého názoru nastavit hranici výše, alespoň
na původně plánovaných 10 %. Jednalo se v podstatě o novou právní úpravu, se kterou
na poli celé Evropské Unie byly minimální zkušenosti, a nastavit takto přísný limit bylo

55

Srov. bod C. 1. Sněmovního tisku č. 529/3 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dostupný

také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=529&ct1=3>.
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dle mého názoru neopatrné. Tento postup totiž eliminoval možnost jakékoli flexibilní
reakce na případný vývoj, který se navíc ukázal jako raketový.

Jednoznačně souhlasím s názorem56, že problémem bylo i určité přehlížení
fotovoltaiky jako možného problému. Do roku 2008 se v Poslanecké sněmovně
o fotovoltaice debatovalo naprosto minimálně a veškerou pozornost zákonodárce, ale i
médií měly elektrárny větrné. Problematická byla také skutečnost, že rozestavěné
fotovoltaické elektrárny nebyly nikde evidovány a ani provozovatel přenosové soustavy,
provozovatelé těch distribučních a už vůbec zákonodárce nemohl mít s předstihem reálný
pojem o narůstající výrobní kapacitě. Evidovány totiž byly pouze žádosti o rezervaci
výkonu, se kterými se nicméně spekulovalo a za poměrně vysoké částky se obchodovaly,
takže výpovědní hodnota evidence žádostí nebyla nijak vysoká.

Naopak rozhodně nesouhlasím, že by jakoukoli zásadní chybu udělal ERÚ.
Nastavení výkupních cen regulátorem v České republice bylo před vypuknutím solárního
boomu srovnatelné se Spolkovou republikou Německo, která byla v průměru EU57. Jak
ostatně zjistila Evropská asociace fotovoltaického průmyslu, optimální výnos
před zdaněním, aby byla fotovoltaika zajímavá pro investory a mohl být zajištěn její
především stabilní rozvoj, byl 6 až 10 % pro soukromé investory a 8 až 12 % pro investory
institucionální. ERÚ pak při svých propočtech pracoval s výnosem 7 %58. Drobně
problematický mohl být fakt, že ERÚ při stanovování cen nezohledňoval, o jak velkou
solární elektrárnu se jedná, či zda se jedná o pozemní nebo střešní systém, což například
ve zmíněném Německu bylo bráno v potaz.
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2.2.1. Důsledky solárního boomu
Dnes již lze v řeči čísel popsat a demonstrovat, k čemu v důsledku vypuknutí
solárního boomu došlo a jaká rizika pro českou ekonomiku to představovalo. Zásadní byl
doslova nekontrolovatelný nárůst počtu fotovoltaických elektráren a tedy instalovaného
výkonu, jak ukazuje níže uvedená tabulka.

Vývoj instalovaného výkonu FVE vždy ke konci příslušného roku59

Jak je z tabulky vidět, nárůst v letech solárního boomu, tedy od počátku roku 2008
byl ohromný. Na konci roku 2010 tak měla ČR 4. největší instalovaný výkon v Evropě,
díky čemuž téměř splnila závazek vůči EU s devítiletým předstihem60, a kdy v roce 2012
instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v ČR v podstatě vyrovnal výkon Jaderné
elektrárny Temelín, která produkuje až 2133 MW61. Vedle toho je potřeba si uvědomit,
že skladba ceny elektřiny v sobě obsahuje i příspěvek na obnovitelné zdroje, a pokud tedy
takto rostl počet solárních elektráren, rostl i uvedený příspěvek a cena elektřiny
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WWW:

<

pro koncové zákazníky. Pro ilustraci dodávám, že tento poplatek činil v roce 2006
pouhých 28 Kč, nicméně v roce 2013 byl již 583 Kč za spotřebovanou megawatthodinu62.
Pokud by tedy zákonodárce, respektive vláda ČR nepřistoupila k razantním opatřením
uvedeným dále, navýšila by se cena elektřiny v roce 2011 meziročně o 12,7 %
pro domácnosti a 18,4 % pro průmyslové odběratele63, což by již mohlo ohrožovat
samotný český průmysl a ekonomiku státu jako takovou.

Na závěr této části pro upřesnění dodám, že nárůst cen elektřiny byl samozřejmě
ještě způsoben i zvýšenými náklady na řízení a provoz celé sítě vzhledem k vyšší zátěži
spojené s narůstajícím počtem solárních elektráren.

2.3. Přijatá opatření
Důsledky solárního boomu v České republice tedy byly popsány a nyní je
nezbytné věnovat se opatřením, která zákonodárce v roce k řešení nastalé situace zvolil.
Klíčový je zejména novelizační zákon č. 402/2010 Sb., který měnil znění zákona
č. 180/2005 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ale i
tehdy účinný zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, nicméně jeho novelizace nemá přímý dopad na oblast fotovoltaiky.

2.3.1. Solární odvod
Takzvaný odvod z elektřiny ze slunečního záření byl zaveden s účinností
od 1. ledna 2011 v článku II části první zmíněného novelizačního zákona č. 402/2010 Sb.,
který vložil do zákona č. 180/2005 Sb., novou hlavu III, která byla přímo takto nazvána.
Dle § 7a této novely se předmětem odvodu stala elektřina vyrobená ze slunečního záření
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v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období
od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Dle následujícího § 7b novely se plátcem odvodu
stal provozovatel příslušné soustavy (přenosové nebo regionální distribuční), přičemž
poplatníkem odvodu pak pochopitelně výrobce elektřiny ze slunečního záření. Základem
odvodu byla pak dle § 7c novely částka bez DPH, kterou hradí plátce odvodu
(provozovatel soustavy) poplatníkovi (výrobci) jako výkupní cenu nebo zelený bonus
za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v odvodovém období, kterým je dle § 7f
novely kalendářní měsíc.

Když tedy jinými slovy shrnu, jak zavedený solární odvod funguje, tak
provozovatel dané soustavy výrobci odvod strhne z částky výkupní ceny nebo zeleného
bonusu, kterou mu má za kalendářní měsíc vyplatit, případně takovou částku od něj
vybere, přičemž sazba odvodu z jeho základu je dle § 7e novely 26 % v případě výkupních
cen a 28 % u zeleného bonusu. To vše nicméně pouze za předpokladu, že je daná elektřina
dle zmíněného § 7a novely předmětem odvodu a zároveň od něj není osvobozena, tedy
že jsou kumulativně splněny tři podmínky:

-

elektřina je vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011
do 31. prosince 2013;

-

v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2010; a

-

nejedná se o elektřinu osvobozenou od odvodu dle § 7d novely, tedy se
nejedná o elektřinu vyrobenou ve výrobně s instalovaným výkonem do 30 kW,
která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy
spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

Tento solární odvod je pak příjmem státního rozpočtu a správu odvodu mají
na starost územní finanční orgány.

Jak jsem zmínil, článkem II části první zmíněného novelizačního zákona
č. 402/2010 Sb., byl zaveden solární odvod, který byl a stále je pravděpodobně tím
nejdiskutovanějším opatřením. Zajímavý je ale i článek I částí první této novely, který
31

upravoval financování podpory formou poskytnutí dotací ze státního rozpočtu
provozovateli příslušné soustavy, kdy limit takových dotací stanoví svým nařízením
vláda ČR. Výši vícenákladů, které budou hrazeny příslušným provozovatelům formou
dotace, pak stanovuje svým sdělením, které se vyhlašuje ve Sbírce zákonů, Energetický
regulační úřad. Provozovatel tedy vždy čtvrtletně zažádá za podmínek § 6b novely
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o poskytnutí dotace a případné zbývající
vícenáklady provozovatele nepokryté dotací budou hrazeny z ceny elektřiny. Smysl
těchto nových ustanovení obsažených ve zmíněné novele je tak jasný, omezit zvyšování
cen elektřiny pro koncové spotřebitele.

2.3.2. Rozšíření pravomoci ERÚ ve vztahu ke stanovovaným výkupním cenám
Jak bylo rozebráno v předchozí kapitole, dle původního znění § 6 odst. 4 zákona
č. 180/2005 Sb., byl ERÚ oprávněn meziročně snižovat jím stanovované výkupní ceny
maximálně o 5 %, což výrazně limitovalo jeho schopnost reagovat na prudký pokles
investičních nákladů v oblasti fotovoltaiky. Nově bylo ustanoveno, že se omezení ERÚ
nepoužije pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o stanovení
výkupních cen rozhoduje, dosažena návratnost investic kratší než 11 let, přičemž poprvé
ERÚ dle tohoto ustanovení postupoval při stanovování cen pro zdroj uváděné do provozu
v roce 2011.

2.3.3. Omezení podpory a vynětí ostrovních systémů
Dalším důležitým novelizačním předpisem je zákon č. 330/2010 Sb., který
s účinností od 1. ledna 2011 měnil znění odstavce § 3 zákona č. 180/2005 Sb. Dle
novelizovaného znění tohoto paragrafu se podpora vztahovala již jen na elektřinu
vyrobenou ve výrobnách na území ČR, které jsou připojené do její elektrizační soustavy
(podmínka připojení do soustavy v původním vyhlášeném znění zákona č. 180/2005 Sb.
chyběla) a ostrovní systémy od ní oddělené, jejichž smyslem je vyrábět elektřinu pouze
za účelem čerpání zelených bonusů, právo na podporu pozbyly. Zákonodárce jim
nicméně dal v článku II odst. 2 zákona č. 330/2010 Sb., jasnou možnost, jak si právo
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na podporu zachovat, a to připojením výrobny do přenosové nebo distribuční soustavy
do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

Zároveň zákonodárce v této novele podstatně omezil, na kterou elektřinu
vyrobenou ze slunečního záření se podpora dle zákona 180/2005 Sb. vztahuje. Konkrétně
se jedná o výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 30 kWp, které jsou umístěny
na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným
základem evidované v katastru nemovitostí. Právo stávajícím výrobnám připojeným
do soustavy podle dřívějších přepisů ale zákonodárce zachoval64. Motivace zákonodárce
k oběma uvedeným krokům je také jasná, tedy omezit výstavbu nových solárních
elektráren, především pak těch velkých.

2.3.4. Změna odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Jak jsem již předeslal, stěžejní novelizační zákon č. 402/2010 Sb. měnil i zákon
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a to v první řadě výši odvodů
za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále v této části jen jako „odvody“).
Tyto odvody totiž nově navázal na třídy ochrany zemědělského půdního fondu, které mají
odrážet kvalitu půdy, a které stanoví vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. Těchto
tříd bylo celkem pět a v příloze zákona č. 334/1992 Sb. jim byl přiřazen koeficient
v rozmezí 2 až 9. Tímto koeficientem se pak násobila základní sazba odvodů, čímž byla
zjištěna výsledná sazba. Celkový postup při výpočtu odvodů je pak stanoven v příloze
zákona č. 334/1992 Sb., konkrétně v části D.

Uvedenou změnou tak došlo k podstatnému navýšení odvodů65 právě v reakci na
zabírání zemědělské půdy novými solárními elektrárnami. Zároveň bylo v § 11 odst. 2
zákona č. 334/1992 Sb. změněno rozpočtové určení odvodů, kdy se část ve výši 75 %

64

Srov. čl. II odst. 1 zákona č. 330/2010 Sb., v původním znění.
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stala příjmem státního rozpočtu, část ve výši 15 % příjmem rozpočtu Státního fondu
životního prostředí ČR a 10 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda
nachází. Před nabytím účinnosti této novely bylo 40 % odvodů příjmem rozpočtu
příslušné obce a zbytek zmíněného Státního fondu.

2.3.5. Zrušení osvobození od daně z příjmů a změna odpisování
Důležitou a neméně diskutovanou novelou v souvislosti s reakcí na solární boom
je zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a
další související zákony, a to s účinností od 1. ledna 2011. Už to bylo popsáno v části
věnované analýze právních přepisů účinných před nástupem solárního boomu. Zákon
o daních z příjmů před účinností této novely upravoval ve svém § 4 odst. 1 písm. e) resp.
§ 19 odst. 1 písm. d) osvobození od daně z příjmů pro fyzické resp. právnické osoby,
které se týkalo i příjmů z provozu solárních elektráren a to po dobu pěti let. Jak uvádí
zákonodárce v důvodové zprávě66, nepřímá podpora již byla jednoduše neodůvodněná
(vzhledem k výnosnosti zařízení) a byla tak zrušena, k čemuž došlo nejen u solárních
elektráren, ale toto se vztahovalo na všechna ekologická zařízení. Naposledy tak mohli
poplatníci daně z příjmů využít toto osvobození za zdaňovací období roku 2010.

Uvedený novelizační zákon č. 346/2016 Sb. přinesl v reakci na solární boom ještě
jednu změnu a to konkrétně v oblasti odpisování hmotného majetku. Pro technologickou
část solárních elektráren (solární panely, měniče a rozvaděče), která se využívá alespoň
z části pro výrobu elektřiny ze slunečního záření, bylo zavedeno měsíční rovnoměrné
odpisování bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní nebo zvýšené vstupní
ceny. Smyslem této povinnosti bylo prodloužit odpisování, vzhledem k tomu, že došlo
ke snížení cen solárních panelů a naopak zvýšení jejich účinnosti67.
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2.3.5.1. Exkurz do současné podoby zdanění fotovoltaiky v návaznosti na nastupující
podobu energetického zákona
Na tomto místě udělám drobnou odbočku, abych mohl na jednom místě popsat,
jak v současnosti tedy vypadá zdanění příjmů z fotovoltaiky dle účinného zákona o daních
z příjmů. Novelizační zákon č. 131/2015 Sb., o kterém již byla řeč, a který upravil znění
energetického zákona68, totiž ve svém důsledku dovedl zákonodárce i ke změně zákona
o daních z příjmů, a i když sice není přímou reakcí na solární boom, má na tuto oblast
významný dopad, a proto tuto problematiku pro přehlednost uvádím zde.

Co se týče předmětu daně, pak u právnických osob je situace jednodušší, jelikož
u nich je příjem ze solárních elektráren zdaňován dle § 18 odst. 1 zákona o daních
z příjmů. Nicméně vzhledem k současnému znění energetického zákona, který
pro provozovatele fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 10 kW (pokud
se jedná o výrobu pro vlastní spotřebu) zrušil povinnost získat licenci od ERÚ a tedy i
podnikatelské oprávnění, muselo se toto projevit i ve znění zákona o daních z příjmů69.
Již od zdaňovacího období roku 2016 tak tito „malí výrobci“ nedaní své příjmy
z fotovoltaiky v režimu příjmů ze samostatné činnosti, ale jako ostatní příjmy dle
§ 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v účinném znění.
V důsledku toho tyto příjmy „malých výrobců“ podléhají testu osvobození dle
§ 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů a takoví poplatníci budou moct uplatnit pouze
výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů, nikoliv jako dříve použít takzvané
výdajové paušály. Ostatní fyzické osoby vyrábějící elektřinu ze slunečního záření
zůstávají v režimu § 7 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, jelikož se u nich jedná
o příjmy ze samostatné činnosti.

68
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2.3.6. Reakce ze strany ERÚ a ČEPS, a.s.
Energetický regulační úřad byl pochopitelně také nucen na nástup solárního
boomu reagovat, což učinil v první řadě vydáním novelizační vyhlášky č. 81/2010, kterou
se mění vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, a která
nabyla účinnosti 1. dubna 2010. Její smysl byl již samotným ERÚ deklarován70 zcela
jasně, tedy zamezit spekulativním obchodům s rezervovaným výkonem a vyřešit
dlouhodobou blokaci připojovacích kapacit celé soustavy. Podle předchozího znění
vyhlášky totiž bylo možné například si rezervovat výkon i na cizí nemovitost, aniž by
o tom její vlastník vůbec věděl71. Zásadní změnou tedy bylo, že provozovatel příslušné
soustavy již pouze nevydával stanovisko k připojení, ale ve stanovených lhůtách musela
být přímo uzavřena smlouva. Zároveň ERÚ nově stanovil časový limit, do kdy musí být
výrobny od podpisu smlouvy v závislosti na jejich výkonu připojeny k soustavě, aby
nedocházelo ke zbytečnému blokování.

Jak bylo uvedeno v části věnované úvodním ustanovením energetického zákona,
společnost ČEPS, a.s., jejímž jediným akcionářem je ČR, je výhradním provozovatelem
celé přenosové soustavy státu a jeho povinností je tak i udržovat rovnováhu v celé síti.
Vzhledem k solárnímu boomu a masivnímu nárůstu výroby elektřiny z OZE se
pochopitelně rovnováha narušila a společnost ČEPS, a.s. byla nucena reagovat. Dne
3. února 2010 tak požádala distribuční společnosti, aby pozastavily vydávání nových
kladných stanovisek k žádostem o připojení fotovoltaických a větrných elektráren72.
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Nutno poznamenat, že ty názor společnosti ČEPS, a.s. plně sdílely a žádosti rychle
vyhověly. Nová zařízení tak přestala být připojována.

2.4. Zhodnocení nastalého stavu a přijatých opatření
Na tomto místě chci pouze stručně poskytnout svůj názor k solárnímu boomu a
přijatému řešení, protože se tomuto budu věnovat v další kapitole týkající se judikatury,
jelikož v ní bude možné přehledněji se vyjadřovat k názorům stran sporu i s ohledem
na ústavnost přijatých opatření a další aspekty.

V každém případě si myslím, že zvolená opatření byla nezbytná a vhodně zvolená,
i když chápu argumentaci, že přišla pozdě. Například německý zákonodárce se potýkal
s podobným problémem, nicméně novelizace, kterou výrazně snižoval výši výkupních
cen v reakci na solární boom, začala platit již od poloviny roku 201073, zatímco účinnost
české novely (tedy zákona č. 137/2010 Sb.) počítala od počátku s tím, že se bude týkat
stanovování cen pro zdroje uváděné do provozu až od roku 2011. To byl samozřejmě
problém, a pokud by byl splněn slib vlády ČR, že bude zajištěno snížení výkupních cen
již od 1. ledna 2010, mohly být dopady solárního boomu nižší. Na druhou stranu takovéto
zpětné hodnocení je samozřejmě snazší, než problém skutečně řešit v okamžiku, kdy
hrozí závažné ekonomické problémy.
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3. Analýza klíčové judikatury
V této části práce bych se rád zaměřil na judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího
správního soudu České republiky týkající se fotovoltaiky, respektive zavedení solárního
odvodu. Jak již bylo zmíněno, tento krok zákonodárce poutal a poutá poměrně velkou
pozornost stejně jako následná soudní řízení, která jeho odpůrci iniciovali. Vzhledem
k velkému počtu řízení vztahujících se k zákonu č. 180/2005 Sb. se budu věnovat pouze
třem judikátům, které považuji za klíčové, a na které je v ostatních případech prakticky
vždy odkazováno.

Chtěl bych se věnovat jak posouzení ústavnosti samotného solárního odvodu a
způsobu, jakým byl implementován do našeho právního řádu, tak rdousícímu efektu,
který může u jednotlivých subjektů vyvolávat. Dle mého názoru je důležité věnovat se i
jednotlivým nástrojům, které zejména daňový řád poskytuje provozovatelům
fotovoltaických elektráren při obraně proti případným likvidačním dopadům solárního
odvodu. I vývoj judikatury, který bude nastíněn, je v této části nesmírně zajímavý.

Z celkového pohledu bych se rád v této kapitole, která je pro diplomovou práci
stěžejní, dopracoval ke kompletní analýze stěžejní judikatury a ochrany před rdousícím
efektem, případně bych chtěl navrhnout vhodné postupy k její realizaci, pokud k nim
právní řád České republiky dává prostor. Zároveň doplním, že celá kapitola vychází
z mnou obhájené práce v rámci Studentské vědecké odborné činnosti74.

3.1. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 17/11
Začít lze jedině stěžejním nálezem Ústavního soudu České republiky
sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. května 2012, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů
74
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pod č. 220/2012 Sb.75, a který se věnoval zavedení odvodů a zdanění elektřiny
z fotovoltaických (solárních) elektráren.

3.1.1. Okolnosti nálezu a argumentace navrhovatelů
Dne 11. března 2011 doručila skupina senátorů Parlamentu České republiky
Ústavnímu soudu návrh na zrušení několika zákonných ustanovení, zejména pak v zákoně
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Impulsem pro tento krok byla novelizace
zákonem č. 402/2010 Sb., ve kterém navrhovatelé spatřovali rozpor s principem rovnosti
dle čl. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod ČR76 (dále jen „Listina“), dále s právem
vlastnit majetek a pokojně jej užívat, se svobodou podnikání dle čl. 26 Listiny, přičemž
namítán byl i konflikt s podstatnými náležitostmi demokratického a právního státu.

Co se týče jednotlivých argumentů, rozpor s principem rovnosti před zákonem
spatřovali navrhovatelé ve skutečnosti, že výše uvedená novela č. 402/2010 Sb. uložila
výrobcům elektřiny ze slunečního záření, jejichž výrobny byly uvedeny do provozu
v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010, povinnost platit odvod za elektřinu
vyrobenou ze slunečního záření za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013.
Výrobců, kteří uvedli své elektrárny do provozu před tímto datem, se povinnost netýkala,
stejně jako nebyli zatíženi výrobci energie z jiných obnovitelných zdrojů. Protiústavní
byla dle navrhovatelů také skutečnost, že bylo narušeno legitimní očekávání jednotlivých
adresátů zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, kteří předpokládali nabytí
majetku v podobě výnosů z produkce energie v určité době, což je narušeno, pokud budou
někteří z nich zatížení odvodem ve smyslu napadené novely.
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Napadáno bylo i již také zmíněné zrušení osvobození od daně z příjmů, které je
analyzováno v části 2.3.5. této práce. Navrhovatelé argumentovali, že toto osvobození
bylo poskytováno zákonodárcem poplatníkům již od roku 1992 v souvislosti s veřejným
zájmem na šetrném využívání přírodních zdrojů a ochraně přírodního bohatství a označili
ho tedy za stabilní právní úpravu, která byla součástí očekávání adresátů, kteří na její
existenci založili své podnikatelské aktivity. Vzhledem k tomu, že novelizační zákon77
umožnil naposledy využít zmíněné osvobození od daně z příjmů za zdaňovací období
započaté v roce 2010, argumentovali navrhovatelé i v této části nerovností před zákonem.

3.1.2. Důvody pro vydání napadaných novelizací a argumenty proti jejich zrušení
Důvody, které vedly zákonodárce ke schválení napadaných novelizací, už byly
popsány výše v části zabývající se solárním boomem. Zde lze shrnout, že byly čistě
ekonomické a souvisely s prudkým nárůstem počtu solárních elektráren, který by bez
zásahu státu výrazně prodražil ceny elektřiny pro koncové zákazníky.

Z veškerých opatření, která byla přijata pro zmírnění dopadů solárního boomu, je
nezbytné zde ještě jednou zmínit tři, která jsou hlavním předmětem jednotlivých sporů:

-

zrušení osvobození fotovoltaických elektráren od daně z příjmů (a

prodloužení odpisů pro jejich technologickou část na 20 let);
-

zavedení dodatečné 26%, resp. 28% daně na výkupní ceny, resp. zelený

bonus (v zákoně je použit pojem „odvod z elektřiny ze slunečního záření“, ale fakticky
se jedná o daň78);
-
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Co se týče argumentace vlády ČR, se kterou se v tomto řízení postavila proti
navrhovatelům, lze jak z důvodových zpráv, tak ze samotného nálezu Ústavního soudu
shrnout, že zdůrazňovala především následující skutečnosti:

-

napadená opatření nebudou působit na výrobce elektrické energie

z obnovitelných zdrojů tzv. rdousícím efektem;
-

nejedná se o zásahy, které by vedly k takovým změnám majetkových

poměrů dotčených subjektů, aby došlo ke zmaření samé podstaty jejich majetku;
-

nedojde ke znemožnění dosažení garantovaných benefitů a k ohrožení

přislíbené návratnosti v průběhu 15 let;
-

je zde významný veřejný zájem.

3.1.3. Názor Ústavního soudu ČR
Pro přehlednost rozdělím tuto část na jednotlivé díly dle pohledů, z kterých
Ústavní soud danou věc posuzoval.

3.1.3.1. Otázka retroaktivity
Ústavní soud nejprve přezkoumával, zda novelizované ustanovení § 7a odst. 1
zákona č. 180/2005 Sb., které označilo za předmět odvodu elektřinu vyrobenou
ze slunečního záření od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013, nevykazuje znaky
nepřípustné retroaktivity, nicméně vzhledem k tomu, že se odvod vztahuje na zdaňovací
období, které bude teprve počínat, nejedná se zde o retroaktivitu v žádném slova smyslu79.

Další otázkou bylo posouzení retroaktivity ve vztahu ke garantované patnáctileté
návratnosti obsažené v § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 180/2005 Sb., kdy Ústavní soud
připustil účinky nepravé retroaktivity. V návaznosti na to pak Ústavní soud zmiňuje, že
79

Ústavní soud zmiňuje i svůj nález ze dne 12. 7. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 9/08, který byl publikován ve Sbírce

zákonů pod č. 236/2011 Sb., kde nepřípustnou nepravou retroaktivitu shledal, jelikož zde byla zavedena
daňová povinnost zákonem, který nabyl účinnosti již ve zdaňovacím období, ke kterému se vztahoval.
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zatímco pravá retroaktivita právních norem je přípustná pouze výjimečně, lze u nepravé
retroaktivity konstatovat její obecnou přípustnost a nepřípustná může být pouze vzhledem
k ochraně důvěry v právo. V kontextu výše uvedených důvodů, které stály za vznikem
napadané právní úpravy, je zajímavá i judikatura Spolkového ústavního soudu, který
stanovil, že nepravá retroaktivita je v souladu se zásadou ochrany důvěry v právo tehdy,
pokud je vhodná a potřebná k dosažení zákonem stanoveného cíle a při celkovém
poměřování „zklamané“ důvěry a významu a naléhavosti důvodů právní změny bude
zachována hranice únosnosti80.

Po přezkoumání dalších aspektů a judikatury některých evropských soudů pak
Ústavní soud dospěl k názoru, že v rozporu s názorem navrhovatelů byly splněny
podmínky přípustnosti nepravé retroaktivity, přičemž prostředky, které zvolil
zákonodárce k dosažení cíle – odvrácení negativních sociálních a ekonomických dopadů
a regulace státní podpory vzhledem k extrémnímu poklesu investičních nákladů na nové
solární elektrárny, jsou rozumné a přiměřené, a to proto, že stanoveným odvodem nebude
ohrožena zákonem garantovaná patnáctiletá návratnost investic.

3.1.3.2. Otázka diskriminace
Ústavní soud se věnoval i námitce navrhovatelů, kteří tvrdili, že výrobci solární
energie, jejichž výrobny byly uvedeny do provozu v období od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2010, jsou diskriminováni vůči výrobcům, kteří tak učinili dříve. Jednalo
se podle nich o bezdůvodné a svévolné stanovení okruhu poplatníků, které nebylo
podloženo veřejným zájmem. Zde se Ústavní soud přidržel své ustálené judikatury81 a
označil rovnost za relativní kategorii, která vyžaduje odstranění neodůvodněných rozdílů.
To neznamená, že by každému mělo být přiznáno jakékoli právo, ale že právní rozlišování
v přístupu k určitým právům nesmí být projevem libovůle. Pokud tedy zákonná úprava
80

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 7. července 2010, sp. zn. 2 BvL 14/02 citované dle

nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11.
81

Nálezy Ústavního soudu ČR ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93; ze dne 17. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS

36/93; ze dne 8. 11. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 5/95; ze dne 4. 6. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/96 a ze dne 21. 1. 2003,
sp. zn. Pl. ÚS 15/02.
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zvýhodňuje jednu skupinu či kategorii osob oproti jiným, nejedná se automaticky
o porušení principu rovnosti, pokud zákonodárce zakládá své rozhodnutí na objektivních
a rozumných důvodech a mezi cílem a prostředkem existuje vztah přiměřenosti82.

Pro úplnost je potřeba zmínit, že v otázce novelizace zákona č. 586/1992 Sb., kde
bylo předmětem sporu navrhované zrušení osvobození od daně z příjmů, Ústavní soud
pouze odkázal na své předchozí odůvodnění v tomto nálezu a otázkou se dále nezabýval.

3.1.4. Shrnutí nálezu
Jak již částečně vyplývá z výše uvedené argumentace, Ústavní soud návrh skupiny
senátorů zamítl a napadaná ustanovení právních předpisů ponechal v platnosti. Osobně si
myslím, že nelze rozporovat racionalitu zvoleného postupu zákonodárce už jen z čistě
pragmatických důvodů. Pokud v roce 2009 došlo v důsledku prudkého poklesu cen
solárních panelů ke snížení měrných investičních nákladů na zřizování takových zdrojů
energie o 40 %, ale Energetický regulační úřad měl pravomoc snížit výkupní cenu
elektřiny u nových zdrojů o maximálně 5 %, tak chápu, že měla vláda České republiky
potřebu reagovat. Souhlasím i s argumentací Ústavního soudu, že pokud mají podnikatelé
v tomto oboru garantovánu návratnost investice v horizontu 15 let a zákonodárce výše
uvedenými kroky, které jsou odůvodněné, nezpůsobí prodloužení tohoto období, je vše
v pořádku.

Problémem ovšem zůstává potencionální rdousící efekt, jelikož, jak i Ústavní soud
v závěru svého nálezu z opatrnosti poznamenává, v rámci abstraktní kontroly ústavnosti
nelze zohlednit dopady na všechny konkrétní případy a je možné, že v určitých situacích
budou mít zákonodárcem zvolené kroky likvidační efekt u některých subjektů. Ústavní
soud tak doporučuje zákonodárci, aby zajistil mechanismy, které umožní individuální
přístup k výrobcům, kteří vhodně zvažují podnikatelská rizika, a i přesto jsou pro ně
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Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. The

United Kingdom ze dne 28. 5. 1985, § 72; Lithgow and others v. The United Kingdom ze dne 8. 7. 1986, §
177 a Inze v. Austria ze dne 28. 10. 1987, § 41.
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restrikce likvidační. Dokonce i zmiňuje některé instituty daňového řádu, které by bylo
možné v těchto mimořádných situacích k ochraně postihnutých subjektů použít. Zajímavý
vnitřní rozpor nálezu může být spatřován i ve skutečnosti, že Ústavní soud označil kroky
zákonodárce za snížení podpory (nikoliv za daň), ale zároveň zmiňuje rdousící efekt,
který je naopak spjat s daněmi.

Vzhledem k tomu, že část o použitelných institutech daňového řádu již rozvádí
novější judikatura, konkrétně usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
sp. zn. 1 Afs 76/2013 – 57 a nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2216/14, zdržím se
zde hodnocení a nejprve se budu věnovat těmto.

3.2. Usnesení Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 1 Afs 76/2013 – 57
Stěžejním soudním rozhodnutím, které navazuje na v první části rozebíraný nález
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11, respektive které navazuje na jeho doporučení, aby
byly zohledňovány dopady zavedení solárního odvodu a jeho případných likvidačních
důsledků v individuálních případech, jelikož v rámci abstraktní kontroly ústavnosti toto
nelze realizovat, je bez pochyby usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
(dále jen „NSS“) sp. zn. 1 Afs 76/2013 – 5783, které bylo vydáno dne 17. prosince 2013.

3.2.1. Skutkový stav
Okolnosti tohoto soudního řízení lze označit v podstatě za modelové, jelikož se
tímto postupem nejeden provozovatel a vlastník fotovoltaické elektrárny snažil zbavit
povinnosti uhradit solární odvod a to vždy s odkazem na rdousící, či likvidační efekt, ať
už to nazveme jakkoliv84. Přesto se jedná o rozhodnutí, které je od ukončení stovek
předchozích řízení o kasačních stížnostech zásadně odlišné, jak bude vysvětleno.
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Usnesení NSS ČR ze dne 17. 12. 2013, sp.zn 1 Afs 76/2013 - 57. Dostupné také z WWW:

<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0076_1Afs_13_20131219103533_prevedeno.pdf>.
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Srov. rozhodnutí NSS ČR ze dne 21. 1. 2014, sp.zn 1 Afs 76/2013 - 68, které bylo s předmětným řízením

spojeno. Dostupné také z WWW:
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Nejprve krátké shrnutí tehdy platné právní úpravy. Jak plynulo z § 7b zákona
č. 180/2005 Sb., poplatníkem odvodu ze slunečního záření je výrobce, který vyrábí
elektřinu ze slunečního záření, a plátcem tohoto odvodu je pak provozovatel přenosové
soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy85, přičemž plátce je dle § 7g
tohoto zákona povinen odvod srazit nebo vybrat.

V předmětném řízení obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s. (dále jen
„společnost E.ON“) srazila výrobci z výkupní ceny elektřiny dodané v první polovině
roku 2012 solární odvod a uhradila mu tak pouze část toho, co jí výrobce fakturoval. Ten
se z pochopitelných důvodů ihned obrátil na společnost E.ON s žádostí o vysvětlení
postupu plátce daně podle § 237 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. (dále jen „daňový řád“),
který svůj postup odůvodnil jeho platnými zákonnými povinnostmi plynoucími z § 7a a
násl. zákona č. 180/2005 Sb. Následující kroky byly očekávané:

1)

Vlastník fotovoltaické elektrárny podal proti postupu společnosti E.ON.

stížnost dle § 237 odst. 3 daňového řádu k místně příslušnému správci daně – Finančnímu
úřadu v Českých Budějovicích. Ten stížnost opět s odkazem na § 7a a násl. zákona
č. 180/2005 Sb. a na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 zamítl. Ani s odvoláním
u tehdejšího Finančního ředitelství v Českých Budějovicích stěžovatel neuspěl.
2)

Vzhledem k tomu, že i následná žaloba ke krajskému soudu byla

z totožných důvodů zamítnuta, obrátil se vlastník fotovoltaické elektrárny s kasační
stížností na Nejvyšší správní soud.

V řízení před NSS stěžovatel namítal, že solární odvod má v jeho individuálním
případě likvidační dopad a vede k destrukci jeho majetkové podstaty. Dle jeho názoru tak
je v souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 protiústavní a neměl by být
v jeho případě aplikován. Jak ve správním řízení, tak před krajským soudem stěžovatel
vše dokládal na jeho hospodářském výsledku, kdy v roce 2011 byl nucen odvést

<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0076_1Afs_130_20140207135658_prevedeno.pdf
>.
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Srov. § 15 účinného zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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na solárním odvodu 8,1 miliónů Kč, což mělo za následek (i vzhledem ke splátkám úvěrů,
které měl na počáteční investice) negativní saldo jeho hospodaření v daném roce ve výši
6,2 miliónů Kč. V období roku 2012 pak byl jeho hospodářský výsledek opět záporný a
to 8 miliónů Kč, přičemž sražený solární odvod činil 8,3 miliónů Kč. Jak tedy tvrdil,
solární odvod vedl k postupné likvidaci jeho podnikatelských aktivit.

3.2.2. Důvody pro postoupení věci rozšířenému senátu NSS
Jak již bylo naznačeno, tento spor nebyl prvním, o kterém v souvislosti se
zavedením solárního odvodu NSS rozhodoval. Zajímavé nicméně je, že v předchozích
rozhodnutích NSS86 uznával, že v některých případech může mít solární odvod rdousící
efekt, a i když explicitně nepožadoval, aby se v řízení o stížnosti na postup plátce daně
vedlo dokazování o potencionální existenci rdousícího efektu, poznamenával, že pokud
je řádně uplatněna námitka tohoto likvidačního působení, mělo by k dokazování dojít. Je
vedle toho potřeba zmínit, že v předchozích řízeních u NSS často docházelo k tomu, že
stěžovatelé namítali existenci rdousícího efektu až v kasační stížnosti, což byl postup,
na který soud odmítal přistoupit. Ve správním řízení a před krajským soudem totiž
výrobci elektřiny ze slunečního záření často namítali pouze neústavnost solárního
odvodu. Zde je vhodné uvést rozsudek NSS sp. zn. 1 Afs 80/2012 – 40 ze dne
20. prosince 201287, který byl podkladem pro všechna zamítavá rozhodnutí v podobných
věcech.

Odlišnost tohoto řízení před NSS a jeho význam je tak evidentní. Zatímco
v předcházejících řízeních vždy stěžovatelé namítali pouze protiústavnost solárního
odvodu jako takového, zde již stěžovatel jak před správními orgány, tak před krajským
soudem dokládal konkrétní dopady odvedené solární daně a příčinnou souvislost mezi
86

Srov. zejména rozsudky NSS ČR ze dne 4. 4. 2013, sp. zn. 1 Afs 5/2013 – 35; ze dne 28. 3. 2013, sp. zn.

1 Afs 7/2013 - 33; ze dne 15. 8. 2013, sp. zn. 2 Afs 13/2013 – 28; ze dne 30. 7. 2013, sp. zn. 2 Afs 53/2013
- 27; ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 7 Afs 104/2012 – 31 a sp. zn. 7 Afs 13/2013 – 25.
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Rozhodnutí NSS ČR ze dne 20. 12. 2012, sp.zn 1 Afs 80/2012 - 40. Dostupné také z WWW:
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odvodem a jeho záporným hospodářským výsledkem. S tím se tak NSS musel vypořádat
a senát, který měl stížnost k projednání, zaujal vzhledem k předchozí judikatuře opačný
postoj, když tvrdil, že v řízení o stížnosti na postup plátce daně a ani v následném soudním
řízení není žádný prostor pro posouzení otázky, zda může mít uvalení solárního odvodu
likvidační účinky. Jeho argumentace byla opřena o následujících tvrzení:

-

Správce daně může hodnotit pouze zákonnost postupu plátce daně,

přičemž plátce je povinen odvod srazit nebo vybrat (s jedinou výjimkou v § 7d zákona
č. 180/2005 Sb.);
-

Pokud bychom připustili, že by měl správce daně pravomoc modifikovat

výši tohoto odvodu, hrozilo by zaprvé nepřípustné zvýhodňování jednoho soutěžitele vůči
jinému a zadruhé (vzhledem k absenci zákonem stanovených kritérií posuzování) by se
zde otevřel velmi široký prostor pro libovůli.

Překládající senát NSS dále konstatoval, že je tedy nutné použít pouze instituty,
které právní řád již zná. Jako první se nabízí posečkání úhrady daně (případně rozložení
na splátky) dle § 156 daňového řádu, kde je nicméně téměř neřešitelné jeho využití v
praxi. Správce daně totiž může povolit posečkání z úřední povinnosti nebo na žádost
daňového subjektu, kterým je zde ale plátce daně (v tomto řízení společnost E.ON.) a
nikoliv poplatník (vlastník fotovoltaické elektrárny). Aby tedy byl institut posečkání
úhrady daně realizovatelný, musel by se poplatník s plátcem dohodnout, že odvod nebude
sražen, ale bude od poplatníka vybrán. Plátce by tak vyplatil poplatníkovi celou výkupní
cenu nebo zelený bonus, a pokud by mu správce daně povolil posečkání s úhradou daně,
mohl by i on posečkat s výběrem odvodu od poplatníka. Problémem zůstává, že
odpovědným za odvedení solárního odvodu by i v tomto případě byl stále plátce daně a
je tedy otázkou, zda by takové riziko byl ochoten podstoupit. Vedle toho předkládající
senát odkazuje i na existující institut prominutí daně nebo příslušenství daně dle § 259 a
260 daňového řádu.
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3.2.3. Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS
Rozšířený senát NSS se v předmětném usnesení nejprve zabýval pravomocí
v daně věci rozhodovat, když poté přiznal, že se názor předkládajícího senátu odchyluje
od dosavadních závěrů soudu. Následně se věnoval jak tehdy účinné úpravě solárního
odvodu, tak klíčové judikatuře – zejména zde již rozebranému nálezu Ústavního soudu
sp. zn. Pl. ÚS 17/11, aby poté přešel ke své argumentaci. Nejprve se zamýšlel nad tím,
zda může institut stížnosti na postup správce daně dle § 237 daňového řádu sloužit k
efektivní ochraně výrobců elektřiny ze slunečního záření před rdousícím efektem. Zde se
přidržel ustálené argumentace a vyloučil jeho použití. Učinil tak především z důvodu, že
správce daně má posuzovat pouze zákonnost a nelze říci, že postup, kdy plátce daně
nezohlední rdousící efekt u poplatníka a, jak mu zákon ukládá, solární odvod strhne, jedná
proti zákonu. Nelze totiž bez příslušné právní úpravy po plátcích daně spravedlivě
požadovat, aby tyto likvidační účinky posuzovali.

Následovalo posouzení použitelnosti posečkání úhrady daně dle § 156 daňového
řádu. Zde rozšířený senát, stejně jako ten předkládající, zdůraznil, že bez změny zákonné
úpravy se jedná o nástroj jen těžko uplatnitelný v praxi. Pokud by totiž plátce daně
poplatníkovi (výrobci elektřiny) daň nesrazil a chtěl jí od něj vybrat, nezbavuje se své
majetkové odpovědnosti, že solární odvod bude skutečně do státního rozpočtu uhrazen a
byl by tedy závislý na platební disciplíně poplatníka.

Poslední možností je tak prominutí daně dle § 260 v návaznosti na § 259 daňového
řádu. Zde rozšířený senát NSS shledal, že by tímto aktem88 mohl ministr financí z důvodu
nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů vymezit obecně okruh
adresátů a stanovit, co konkrétně promíjí, v jakém rozsahu a stanovit další podmínky.
Následně by měli poplatníci, kteří by splňovali podmínky uvedené v takovém aktu
ministra financí, možnost uplatňovat u správce daně žádost o vrácení přeplatku dle § 155
daňového řádu.

88

NSS ČR v bodu 51 usnesení ze dne 17. 12. 2013, sp. zn 1 Afs 76/2013 - 57 nesouhlasí s tím, že by se

jednalo o rozhodnutí, ale spíše o akt smíšené povahy.
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Jak tedy rozšířený senát NSS ve svém usnesení uzavírá: „Konkrétní dopady
solárního odvodu na výrobce elektrické energie nelze zohlednit ani v řízení o stížnosti
na postup plátce daně (§ 237 daňového řádu), ani v soudním řízení, které na ně navazuje.
Pokyn Ústavního soudu zohledňovat likvidační účinky solárního odvodu v individuálních
případech je za stávající právní úpravy proveditelný jen prostřednictvím institutu
prominutí daně dle § 260 v návaznosti na § 259 daňového řádu.“

3.3. Nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 2216/14
Dne 13. ledna 2015 vydal Ústavní soud ČR tento nález sp. zn. II. ÚS 2216/1489,
který je jedním z posledních v dlouhé řadě judikátů zabývajících se problematikou
solárních odvodů. Tato ústavní stížnost směřuje mimo jiné proti rozsudku NSS ze dne
18. dubna 2014, sp. zn. 8 Afs 3/2014 – 39, kterým byla zamítnuta kasační stížnost výrobce
elektřiny ze slunečního záření a to ze stejných důvodů, které jsem uváděl v předchozí
části u usnesení NSS sp. zn. 1 Afs 76/2013 – 57; na toto usnesení je v napadaném
rozsudku přímo odkazováno. Lze tedy prohlásit, že Ústavní soud v tomto nálezu vlastně
přezkoumával argumentaci, kterou se NSS odchýlil od své dosavadní judikatury
v usnesení sp. zn. 1 Afs 76/2013 – 5790, a která je vzhledem k možným prostředkům
ochrany provozovatelů fotovoltaických elektráren stěžejní.

3.3.1. Argumentace stěžovatele
Ve své ústavní stížnosti výrobce elektřiny ze slunečního záření argumentuje
s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11, že pokud Ústavní soud
prohlásil – každý, kdo tvrdí, že jeho ústavně zaručená práva byla zavedením solárního
odvodu dotčena, musí mít vždy prostředek ochrany, který je výhradně v jeho procesní
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2216/14. Dostupné také z WWW:

<http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2216-14_1>.
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Vedle toho Ústavní soud rozhodoval poměrně stroze ve svém nálezu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS

1273/14 i přímo o rozsudku NSS ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 1 Afs 76/2013 - 68.
Dostupné také z WWW: <http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-1273-14_1>.

49

dispozici. Tento požadavek dle jeho názoru splňuje pouze žádost o vysvětlení plátce daně
a následná stížnost u správce daně dle § 237 daňového řádu včetně případného soudního
přezkumu. V souvislosti s tím pak stěžovatel tvrdí, že Ústavní soud výslovně zavázal
obecné soudy, aby udělaly vše pro spravedlivé řešení, a pokud je tedy zde k dispozici
postup dle § 237 daňového řádu, ale správní soudy označují jeho použití
za neakceptovatelné vzhledem k neexistenci konkrétních kritérií pro posouzení
protiústavnosti, jedná se o odepření přístupu k účinné, respektive skutečné ochraně jeho
ústavně garantovaných práv.

V druhé části své argumentace stěžovatel také upozorňuje na změny v právním
názoru NSS, jak byly výše již nastíněny, v čemž spatřuje odnětí jakékoliv reálné možnosti
ochrany jeho vlastnického práva a porušení práva na přístup k soudu. Dále je zmíněna i
skutečnost, kdy stěžovatel již v řízení u krajského soudu argumentoval tím, že je ohrožena
garantovaná patnáctiletá návratnost investic a to vzhledem k tomu, že jak vlastní kapitál,
tak cash flow výrobce se nachází v důsledku úhrad solárního odvodu v záporných
hodnotách a je zde reálná hrozba insolvenčního řízení.

Ve své replice k vyjádřením účastníků pak stěžovatel ještě doplnil pochybnosti
ohledně možnosti využití institutu posečkání a to jak z praktických důvodů, tak vzhledem
k tomu, že tento nástroj pouze oddaluje dle jeho názoru protiústavní dopady solárního
odvodu. Zásadně také stěžovatel nesouhlasil s tím, aby byl dán zákonodárci prostor
pro přijetí adekvátní právní úpravy, jelikož zatím nebyly podniknuty žádné kroky, které
by k tomuto směřovaly, a s ochranou by tak již měla přistoupit moc soudní.

3.3.2. Názor Ústavního soudu ČR
Ústavní soud se důkladně věnoval námitce stěžovatele, zda by skutečně nebylo
možné použít postup dle § 237 daňového řádu a zda tedy v tomto NSS při posuzování
nepochybil. Dospěl nicméně k stejným závěrům. Ustanovení zákona totiž v této části
neposkytují možnost individuálního přístupu k dotčeným výrobcům elektřiny a to ani
v případě rozsáhlého zásahu do majetkové podstaty. Pokud by byl vykládán zákon jinak,
došlo by dle Ústavního soudu k překročení akceptovatelných mezí interpretace. Vedle
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toho pak Ústavní soud sice přiznal, že ve své judikatuře opakovaně zdůrazňuje preferenci
ústavně konformního výkladu právních předpisů, kdy akceptuje odchylky obecných
soudů od doslovného znění zákona, pokud to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona,
historie jeho vzniku, systematika, nebo některý z ústavních principů týkajících se
právního řádu jako celku91. K tomu zde ovšem nedochází, protože pokud by bylo
vykládáno ustanovení § 237 daňového řádu dikcí stěžovatele, došlo by k zásadnímu
pozměnění charakteru a podstaty stížnosti na postup správce daně.

Následně

Ústavní

soud zdůrazňuje, že snížení

podpory poskytované

provozovatelům fotovoltaických elektráren neporušuje ústavně garantovaná práva
označená stěžovatelem. Jedná se totiž o změnu zákonných parametrů, kterou soud
podřazuje pod jedno z podnikatelských rizik, kdy dále připomíná, že úkolem práva (a
soudní moci) není ochrana očekávaného zisku. Zde bych rád citoval přímo z textu nálezu:

„Jinak vyjádřeno, uvedená garance patnáctileté návratnosti předmětné investice
neznamená právo každého podnikatele v tomto oboru na ziskovost jeho podnikání v rámci
této doby. Znamená pouze, že za obvyklých okolností a při vynaložení péče řádného
hospodáře by uvedené návratnosti mělo být u průměrného podnikatele podnikajícího
v tomto oboru zpravidla dosaženo. Nikoliv však každé obtíže spojené s nutností unést
břemeno solárního odvodu, byť by ve spojení s dalšími faktory zásadně ovlivnily
hospodaření podnikatele, mohou mít likvidační účinky ve smyslu, v jakém je chápe nález
Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/11.“

V závěru pak Ústavní soud připomíná, že není jeho úlohou, aby posuzoval, zda
má být v konkrétním případě použit institut posečkání dle § 156 nebo prominutí dle § 259
daňového řádu. Rozhodování o takových záležitostech je totiž věcí finanční správy, kdy
její orgány o tomto musejí řádně rozhodnout a to tak, aby rozhodnutí vždy bylo soudně
přezkoumatelné. Ústavní soud se nicméně nijak nezbavuje povinnosti v opodstatněných
případech chránit základní práva a svobody stěžovatelů v tomto oboru a to i tehdy, pokud
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96. Dostupné také z WWW:

<http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-21-96>.
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se jedná o dlouhodobou nečinnost normotvůrce, kterou lze dle jeho názoru považovat
za neslučitelnou se základy právního státu92. Následně je pak Ústavním soudem
konstatováno, že v této situaci ovšem ještě stěžovatel není, jelikož nelze tvrdit, že by stát
zamýšlel úmyslně a v neakceptovatelné míře zasáhnout do práva a svobod vlastníků
fotovoltaických elektráren, když mimo jiné ještě ani neuběhla doba garantované
návratnosti investic.

3.4. Závěr kapitoly
V této kapitole jsem se primárně zaměřil na tři judikáty, které dle mého názoru
stabilizovaly celou situaci v oblasti rdousícího efektu u konkrétních výrobců elektřiny
ze slunečního záření, tedy minimálně do doby, než spory přesáhnou hranice našeho státu.
Objevují se totiž již názory, že solární odvod jako takový je v rozporu jak s primárním,
tak sekundárním právem EU93, nebo že je zde porušována Úmluva o ochraně lidských
práv, na základě čehož byla i podána stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, který
se jí nicméně odmítl zabývat94. Vzhledem k tomu, že lze jen těžko předjímat, jak
v konkrétních sporech příslušné instituce rozhodnou, zaměřím se v hodnocení na stav,
který se ustálil zejména díky třem uvedeným judikátům.

Osobně nevidím protiústavnost v samotné existenci solárního odvodu a ani v tom,
jak byl v našem prostředí zaveden. Plně se ztotožňuji s argumentací Ústavního soudu, že
se jednalo o naprosto racionální a odůvodněný krok zákonodárce, který sice
pravděpodobně prodloužil návratnost investic do fotovoltaiky, ale rozhodně
nepředstavoval překročení garantovaných patnácti let. Jak také sdělil, úkolem jak práva,
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Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05. Dostupné také z WWW:

<http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-20-05>.
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KOTLAN, Erik [online]. 2016 [cit. 2016-07-10]. Je solární odvod v rozporu s evropským právem?

Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/je-solarni-odvod-v-rozporu-s-evropskym-pravem94184.html>.
94

Fbadvokati.cz [online]. 2015 [cit. 2016-07-10]. Evropský soud pro lidská práva se odmítl zabývat
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tak soudní moci není ochrana očekávaného zisku a souhlasím s tím, že lze zavedení
solárního odvodu podřadit pod podnikatelská rizika a to i s odkazem na to, že se jedná
o dlouhodobou investici, kde lze naprostou neměnnost zákonných parametrů jen těžko
očekávat.

Určité výhrady už mám nicméně k tomu, jak se lze dle výkladu soudů a platného
českého práva domáhat ochrany, pokud má solární odvod na hospodářské aktivity
subjektu likvidační dopad. Když si optikou provozovatelů fotovoltaických elektráren
shrneme, jaké nástroje ochrany mají k dispozici, tak zde zbývá pouze postup hromadného
prominutí daně ministrem financí dle § 260 daňového řádu. Osobně jsem ale velmi
skeptický k tomu, že by k této situaci někdy mohlo dojít. Ministr financí totiž může
poměrně snadno odůvodnit, proč nebude naplněna zákonná podmínka – nesrovnalosti
vyplývající z uplatňování daňových zákonů. Příslušná ustanovení jak zákona
č. 180/2005 Sb., tak daňového řádu jsou v současnosti vykládána naprosto konstantně
plátci daně, finanční správou a i v rámci soudního přezkumu95. Nemyslím si, že existence
rdousícího efektu u konkrétního subjektu lze podřadit pod zmíněné nesrovnalosti.
Zároveň naprosto souhlasím s tím, že nelze používat institut stížnosti na postup plátce
daně dle § 237 daňového řádu jednoduše z důvodu, že sražení solárního odvodu ať
ve výši dle zákona č. 180/2005 Sb., nebo v současnosti účinného zákona č. 165/2012 Sb.,
je postup v souladu s právními předpisy.

Myslím si, že v současnosti tak přichází v úvahu pouze postup naznačený
Ministerstvem financí96, kdy by mohl správce daně konkrétnímu výrobci elektřiny
ze slunečního záření posečkat dle § 156 daňového řádu s úhradou jiné daně nebo
příslušenství (například DPH), tedy té, kde je daňovým subjektem, protože je zde klíčová
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Srov. např. poslední Ústavním soudem odmítnuté ústavní stížnosti ze dne 17. 3. 2015, sp. zn. II. ÚS

261/15 nebo ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 260/15 a stejně tak Nejvyšším správním soudem zamítnuté
kasační stížnosti ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 5 Afs 141/2014 – 46, ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 3 Afs 174/2014
– 25 a další.
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jeho komplexní situace. Na druhou stranu jsou zde další okolnosti, které bude u daňového
subjektu v této situaci správce daně posuzovat97, a také je zde podmínka nastíněná
Ústavním soudem v nálezu sp. zn. II. ÚS 2216/14: „Využití institutu žádosti o posečkání
tak, aby mohlo zohlednit negativní dopady solárního odvodu na výrobce elektrické
energie ze slunečního záření, musí předpokládat, že výše daňových povinností těchto
subjektů dosahuje aspoň takové výše, v jaké protiústavní dopady solárního odvodu
na takové výrobce působí.“ Zároveň bych rád připomněl, že se nejedná o postup
bez výhrady akceptovatelný. Pokud má totiž v konkrétní situaci solární odvod
protiústavní rdousící efekt, nicméně bude stejně odveden a jakousi kompenzací bude
subjektu posečkáno s úhradou jiné daně, můžeme v tom spatřovat pouze jakési odkládání
problému a nikoliv nástroj smysluplné ochrany.

Ještě chci tedy zdůraznit, že ačkoliv bych byl při posuzování existence rdousícího
efektu v konkrétních případech velmi opatrný, aby zde nedocházelo zejména
k poskytování neúměrných výhod oproti ostatním soutěžitelům na trhu, nesouhlasím s dle
mého

názoru

poměrně

extenzivním

výkladem

Ústavního

soudu

v

nálezu

sp. zn. II. ÚS 2216/14, že garance patnáctileté návratnosti předmětné investice
neznamená právo každého podnikatele na ziskovost jeho podnikání v rámci této doby, a
že znamená pouze, že za obvyklých okolností a při vynaložení péče řádného hospodáře
by uvedené návratnosti mělo být u průměrného podnikatele podnikajícího v tomto oboru
zpravidla dosaženo. Dle mého názoru se totiž mohou subjekty, u kterých je přítomen
protiústavní rdousící efekt solárního odvodu, dostat do situace, kdy nebudou schopny
přesvědčit správce daně nebo soud, že například skutečně vynaložily péči řádného
hospodáře – jako příklad lze uvést situace, ve kterých mohou mít provozovatelé problémy
se splácením bankovních úvěrů, k čemuž přistoupí úroky z prodlení, smluvní pokuty
apod., a je pak otázkou, zda byli řádnými hospodáři. Ústavní soud zde tak přinejmenším
oslabuje samotnou garanci patnáctileté návratnosti, o kterou se opíral v původním nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 17/11. Je podle mne nepřijatelné, aby k tomuto docházelo, a jediné řešení
97

Srov. zejm. čl. IV. platné metodiky Generálního finančního ředitelství účinný od 9. 4. 2015, č. j. 11

213/15/7100-40126-011550. Dostupné z WWW:
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vidím v tom, aby dal zákonodárce jasná vodítka k posuzování rdousícího efektu
v individuálních případech, případně poskytl i konkrétní funkční nástroj, k čemuž byl
ostatně už v citovaném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 vyzván.
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4. Současná právní úprava v České republice
Jak vyplývá z názvu, obsahem této kapitoly bude analýza v současnosti účinné
stěžejní právní úpravy v oblasti fotovoltaiky, ke které český zákonodárce, bez pochyby
ovlivněn unijní legislativou, dospěl.

4.1. Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů
Klíčovým předpisem pro současnou úpravu výroby elektřiny ze slunečního záření
na našem území je jednoznačně uvedený zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o POZE“), který
nabyl účinnost 1. ledna 2013 a za dobu své existence již byl mnohokrát novelizován.
Základním motivem pro přípravu tohoto nového zákona, který výslovně zrušil dříve
analyzovaný zákon č. 180/2005 Sb.98, byla povinnost implementovat směrnici, o které
také již byla řeč, a to konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES
ze dne 23. dubna 2009. Již v důvodové zprávě k zákonu o POZE nicméně byla naznačena
i potřeba reagovat na narůstající objem podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných
zdrojů, a proto byl pro výkup elektřiny z těchto zdrojů a pro způsob výplat podpory
navržen nový model. Této i další změně budou věnovány následující kapitoly.

Při procházení jednotlivých částí je nicméně nezbytné mít na paměti, že podpora
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů se vztahuje pouze na výrobny elektřiny
uvedené do provozu do 31. prosince 2013 včetně, protože pro výrobny spuštěné v roce
2014 a dále byla podpora zákonem č. 310/2013 Sb. zastavena. Ustanovením této
novelizace bude věnována kapitola na závěr této části.
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Srov. § 55 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve vyhlášeném znění.
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4.1.1. Omezení podpory formou výkupních cen
Cíl zákonodárce byl jasně deklarován; podpora elektřiny z OZE musí být více
tržně orientovaná, a proto došlo k odsunutí podpory formou pevných výkupních cen
na „druhou kolej“ (nikoliv mimo znění zákona) a upřednostňovány jsou tak logicky
zelené bonusy99. Co se týče práva zvolit si podporu formou výkupních cen, může tak
v současnosti učinit pouze výrobce s výrobnou elektřiny o instalovaném výkonu
do 100 kW včetně (odlišný režim mají dle § 8 odst. 2 zákona o POZE vodní elektrárny).
Větší producenti a ti, kteří při výrobě kombinují obnovitelné a neobnovitelné zdroje, mají
právo pouze na podporu formou zelených bonusů. Ve vztahu k fotovoltaice je potřeba
myslet také na to, že podpora dle zákona o POZE se vztahuje pouze na elektřinu
vyrobenou ve výrobně s instalovaným výkonem do 30 kWp, která je umístěna na střešní
konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem
evidované v katastru nemovitostí100. Ostatní výrobny včetně ostrovních systémů, tedy
těch, které jsou odděleny od sítě, nárok na podporu dle tohoto zákona nikdy neměly.
Jednalo se o opatření proti solárnímu boomu, které se projevilo už v předchozím zákoně
č. 180/2005 ve znění zákona 330/2010 Sb101. Na druhou stranu je také nezbytné brát
v potaz přechodná ustanovení zákona o POZE, která garantují výrobnám, které byly
uvedeny do provozu před tím, než tento zákon nabyl účinnost, nárok na podporu dle
předchozích právních předpisů102.

4.1.2. Podoba výkupních cen a zelených bonusů dle zákona o POZE
Co se týče obecného modelu podpory, ten se oproti předchozí právní úpravě
poměrně zkomplikoval a to především v souvislosti s novým subjektem, kterým je
operátor trhu. Ale postupně.

99

Srov. § 8 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

100

Srov. § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

101

Více k tomuto opatření výše v podkapitole 2.3.3. této práce.

102

Srov. § 54 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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V případě zeleného bonusu je v současném zákoně o POZE zaveden vedle
dřívějšího ročního také nový hodinový bonus. Ten se povinně týká výroben
s instalovaným výkonem nad 100 kW a jeho výše, jak název napovídá, se mění každou
hodinu podle vývoje ceny silové elektřiny na trhu103, který organizuje jeho operátor, tedy
společnost OTE, a.s. Roční zelený bonus je pak stále vyhlašován cenovým rozhodnutím
ERÚ. Když jsem zmínil operátora trhu, tak právě tento subjekt je tím, kdo výrobcům
zelený bonus hradí104, což je novinka zákona o POZE. S tím je spojený i podstatný
důsledek týkající se DPH. Dle předešlého zákona, tedy zákona č. 180/2005 Sb., byla
u podpory formou zeleného bonusu uzavřena smlouva mezi výrobcem elektřiny a
provozovatelem příslušné soustavy, přičemž výroba elektřiny ze solární energie byla
službou a zelený bonus úplatou za ní; služba tak představovala zdanitelné plnění
podléhající DPH na výstupu105. To ale zákon o POZE změnil, jelikož operátor trhu
od výrobců nezískává žádné plnění, nedochází zde tedy k poskytnutí služby za úplatu a
zelený bonus tak od účinnosti tohoto zákona nepodléhá DPH.

Když se podíváme na podporu formou výkupních cen, tak elektřinu v tomto
režimu vykupuje takzvaný povinný vykupující106, pokud se výrobce nedohodne
na odkupu s „prostým“ vykupujícím, který mu za elektřinu zaplatí dohodnutou cenu.
Rozhodování výrobce, komu elektřinu prodá, se tak pochopitelně odvíjí od aktuálních
tržních podmínek. Zároveň jsou výkupní ceny účtovány, na rozdíl od zeleného bonusu,
včetně DPH a je potřeba zmínit, že v zákoně o POZE, který je v současnosti účinný,
zůstala patnáctiletá garance návratnosti investic107. V § 12 odst. 6 původního znění
zákona o POZE byla obsažena také klauzule, dle které nesmělo dojít k meziročnímu
snížení výkupních cen o výše než 5 %, pokud by návratnost klesla pod 12 let, ale také, že
103

BECHNÍK, Bronislav [online]. 2012 [cit. 2016-07-10]. Změna systému výplaty podpory obnovitelných

zdrojů od 1. ledna 2013. Dostupné z WWW: <http://oze.tzb-info.cz/9299-zmena-systemu-vyplatypodpory-obnovitelnych-zdroju-od-1-ledna-2013>.
104

Srov. § 9 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Solarninovinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-07-10]. GFŘ: Zelený bonus je osvobozen od DPH. Dostupné

z

WWW:

<http://www.solarninovinky.cz/?home/2014022703/gfr-zeleny-bonus-je-osvobozen-od-

dph#.V3FNVLiLSM8>.
106

Srov. § 10 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

107

Srov. § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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se výkupní ceny nesměly zvednout meziročně o více než 15 %, což byla novinka. Tato
ustanovení nicméně v současném znění zákona o POZE v důsledku novelizace zákonem
č. 131/2015 Sb. již nejsou.

Logicky zbývá otázka, jak je podpora financována. Zde zákon o POZE v podstatě
přejal předchozí úpravu, kdy tedy dochází k financování promítnutím do cen
pro zákazníky, a také dotacemi ze státního rozpočtu108. Vše je pochopitelně vzhledem
k existenci operátora trhu upraveno tak, že právě operátor trhu má dle § 28 odst. 2 zákona
o POZE právo na úhradu nákladů na podporu elektřiny, což realizují provozovatelé
distribuční/přenosové soustavy. Aby netratil ani povinně vykupující v případě podpory
formou výkupních cen, tak ten účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní cenou a
hodinovou cenou a cenu za svojí činnost povinně vykupujícího. Výši této ceny za činnost
povinně vykupujícího stanovuje ERÚ a to tak, aby byla alespoň nákladová109. Celý nový
systém je zakreslen na následujícím nákresu.

Finanční a informační toky v novém systému výplaty podpory110

108

Srov. § 28 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

109

Srov. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v

elektroenergetice a teplárenství, ve znění pozdějších předpisů.
110

BECHNÍK, Bronislav [online]. 2012 [cit. 2016-07-10]. Změna systému výplaty podpory obnovitelných

zdrojů od 1. ledna 2013. Dostupné z WWW: <http://oze.tzb-info.cz/9299-zmena-systemu-vyplatypodpory-obnovitelnych-zdroju-od-1-ledna-2013>.
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4.1.3. Národní akční plán
Další novinkou, kterou přinesl zákon o POZE ve svém třetím paragrafu, je
takzvaný národní akční plán, který musejí členské státy EU povinně zpracovávat
na základě zmíněné směrnice 2009/28/ES, a jehož vzor je pak stanoven v rozhodnutí
Komise 2009/548/ES. Jeho smyslem je stanovit, jakým způsobem bude dosaženo splnění
indikativního cíle. Podstatné je, že v národním akčním plánu jsou také stanoveny hodnoty
výroby energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů111, a pokud dojde k jejich
překonání o dva roky dříve, než bylo předpokládáno, nestanoví dále EŘÚ pro ně
podporu112. Lze tak dospět k tomu, že se jedná spíše o „národní regulační plán“, jelikož
jeho jasným cílem je stanovit stropy pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, aby
nedošlo k jejich nekontrolovanému rozvoji. Že se skutečně jedná o regulativní nástroj,
ostatně tvůrce zákona o POZE přiznává již v jeho důvodové zprávě. Vypracování,
aktualizace a posuzování plnění národního akčního plánu je v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, které ho ke schválení předkládá vládě.

4.1.4. Solární odvod
Celým názvem odvod z elektřiny ze slunečního záření je upraven v hlavě IV
zákona o POZE a dá se říct, že neobsahuje odchylky od předchozího modelu.
Ve vyhlášeném znění zákona o POZE se vztahoval na elektřinu ze slunečního záření
vyrobenou pouze v roce 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2010 (to bylo později změněno zákonem č. 310/2013 Sb., o kterém je
pojednáno níže) a jeho sazba byla 26 % v případě hrazení formou výkupní ceny, či 28 %
pro zelený bonus. Poplatníkem je pochopitelně výrobce vyrábějící elektřinu ze slunečního
záření, ale plátcem již není provozovatel příslušné soustavy, ale operátor trhu nebo
povinně vykupující v závislosti na podobě podpory. Důležitý je pak § 17 zákona o POZE,
který od solárního odvodu osvobozuje elektřinu vyrobenou ze slunečního záření

111

Srov. § 4 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

112

Srov. § 4 odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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v jakékoli výrobně s instalovaným výkonem do 30 kW a to bez ohledu na její umístění,
čímž tedy došlo k rozšíření této úlevy.

4.1.4.1. Problematika sraženého odvodu v období od 30. května 2012 do 31. prosince
2012
Zde udělám drobnou odbočku. Zmíněný § 17 zákona o POZE se totiž stal
předmětem sporu, který nakonec rozhodoval až Nejvyšší správní soud113. Co bylo
problémem. Paragraf 17 zákona o POZE, který rozšiřoval režim osvobození od solárního
odvodu, nabyl účinnosti 30. května 2012, nicméně dle § 14 vyhlášeného znění zákona
o POZE byla předmětem odvodu elektřina vyrobená až v roce 2013. Z toho pak správce
daně dovodil, že rozšířené osvobození se nevztahuje na elektřinu vyrobenou v období
od 30. května 2012 do 31. prosince 2012, protože v této době má dle jeho názoru platit
předchozí režim, který sice také osvobozoval elektřinu z výroben s instalovaným
výkonem do 30 kW, nicméně jen těch, které jsou umístěny na střešní konstrukci nebo
obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru
nemovitostí.

Ve sporu proti Odvolacímu finančnímu ředitelství dal Nejvyšší správní soud
za pravdu žalobci, který tvrdil, že mu byl odvod sražen protizákonně, a to především
z důvodu, že současně s účinností § 17 zákona o POZE nabyla účinnosti i jeho zrušovací
ustanovení obsažená v § 55, která rušila zákon č. 180/2005 Sb., a nebylo tak již možné
použít v období od 30. května 2012 do 31. prosince 2012 režim předchozí, jak správce
daně tvrdil. Pokud by pak nebylo použito ani nové rozšířené osvobození dle zákona
o POZE, nebylo by zde v tomto období žádné osvobození od solárního odvodu, což zcela
jistě nebylo úmyslem zákonodárce.

113

Rozsudek NSS ČR ze dne 7. 11. 2013, sp.zn 9 Afs 25/2013 - 32. Dostupný také z WWW:

<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0025_9Afs_13_20131107144805_prevedeno.pdf>.
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4.2. Podstatný novelizační zákon č. 310/2013 Sb.
Tento zákon, který změnil zákon o POZE, tedy zákon č. 165/2012 Sb., přinesl
s účinností od 2. října 2013 několik skutečně stěžejních změn, a proto mu chci i s ohledem
na přehlednost věnovat samostatnou kapitolu. Tím bude dokončen rozbor současné
podoby právní úpravy fotovoltaiky u nás.

4.2.1. Zastavení podpory
Zmínil jsem se o tom již v úvodu k předchozí kapitole. Zákonem č. 310/2013 Sb.
došlo k úplnému zastavení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů pro výrobny
uvedené do provozu od 1. ledna 2014 (s výjimkou vodních elektráren s instalovaným
výkonem do 10 MW, kterým byla zachována). Důvody, které předkladatele k tomuto
vedly, jsou poměrně jasné. Podpora do konce roku 2013 dle něj splnila svůj účel,
nastartovala investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů, a pokud by nebyla
do budoucna zastavena, působila by neúměrnou zátěž pro státní rozpočet a spotřebitele.

4.2.2. Strop pro poplatek na podporu OZE
Ohled na spotřebitele a jejich náklady se projevil i tímto novým opatřením. Jak
jsem již popisoval, v ceně elektřiny (respektive její regulované části) je i složka, která je
nazvaná poplatek na podporu obnovitelných zdrojů energie, kdy na ně tedy každý
koncový zákazník touto formou přispívá. Pochopitelně, jak objem výroby ekologické
elektřiny rostl, reagoval stejně i tento poplatek, či příspěvek. Za pět let, které předcházely
účinnosti předmětného novelizačního zákona, vzrostl více než desetinásobně114.
Problémem také pro zákazníky byla nestabilita cen, kterou tato variabilní složka
způsobovala. Zákon tak zavedl maximální strop poplatku a to konkrétně ve výši
495 Kč/MWh.

114

Dle důvodové zprávy k zákonu č. 310/2013 Sb. byl tento poplatek v roce 52 Kč/MWh a v roce 2013 již

583 Kč/MWh (bez dotace ze státního rozpočtu by byl dokonce 790 Kč/MWh).
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4.2.3. Změna solárního odvodu
Ve vyhlášeném znění zákona o POZE byla předmětem odvodu elektřina ze
slunečního záření vyrobená:

-

v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, a to

-

v zařízení uvedeném do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

To zákon č. 310/2013 Sb. změnil. V první řadě zmíněné období, kdy je elektřina
vyrobena, prodloužil na období od 1. ledna 2014 dále po celou dobu trvání práva
na podporu, ale již pouze pro zařízení, která byla uvedena do provozu v roce 2010
(na zařízení uvedená do provozu v roce 2009 se tak již solární odvod nevztahuje). Zároveň
byla ale sazba odvodu snížena a to konkrétně na 10 % pro výkupní ceny a 11 % pro zelený
bonus.

4.2.4. Pokus o vyšší transparentnost
V analyzovaném zákoně č. 310/2013 Sb. se zákonodárce také pokusil donutit
výrobce elektřiny z OZE, kteří mají formu akciové společnosti, či jí obdobné, aby rozkryli
svou vlastnickou strukturu, jinak ztratí nárok na podporu. Pokusil, protože se naprosto
ztotožňují s názorem115, že se nejednalo o příliš efektivní nástroj a lze ho nalézt
v § 4 odst. 6 písm. c) zákona o POZE. Stanovuje akciovým společnostem povinnost mít
zaknihované akcie přesahující 10 % základního kapitálu, případně u zahraničních
subjektů předložit čestné prohlášení o vlastnících akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. V podstatě tak stačilo podíly ve společnosti
rozmělnit tak, aby žádný subjekt neměl podíl vyšší než zmíněných 10 %.

115

Solarninovinky.cz [online]. 2013 [cit. 2016-07-10]. Fiasko: Novela kýženou změnu nepřinese, anonymní
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Dostupné
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<http://www.solarninovinky.cz/index.php?rs=4&rl=2013110102&rm=15#.V3Kv37iLSM_>.
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WWW:

4.3. Závěr kapitoly
Osobně si nemyslím, že by současná podoba právní úpravy podpory elektřiny
vyrobené ze slunečního záření u nás byla špatná a to až na některé aspekty, ke kterým se
dostanu. Jasně se snaží přinést flexibilnější nástroj, který umožňuje reagovat na aktuální
vývoj, aby nedošlo k situaci z období okolo roku 2010, kdy vypukl solární boom i se
svými negativními důsledky. Ano, lze argumentovat, že se současná úprava, i když je
postavena na zákoně, který má podporu v názvu, nesnaží výrobu elektřiny ze slunečního
záření příliš podporovat, kdy navíc, jak bylo řečeno, byla podpora pro elektrárny uváděné
do provozu od počátku roku 2014 zastavena úplně, ale je otázka, do jaké míry je to
skutečně potřeba. Náklady na pořízení fotovoltaických panelů neustále klesají a to
v takové míře, že se objevují názory očekávající další solární boom 116, a jejich atraktivita
tak může stoupat i bez veřejných podpor.

Na druhou stranu si myslím, že některá opatření byla takzvaně „šita horkou
jehlou“. Nemám ani tak problém se zastavením podpory jako takové, i když je otázkou,
jak přesná byla data ERÚ, ze kterých zákonodárce při schvalování novelizačního zákona
č. 310/2013 Sb. vycházel117, ale spíše s plošností tohoto zastavení. Určitě bych totiž
v zákonné úpravě obecně rozlišoval výrobce elektřiny prostřednictvím solárních panelů
dle jejich velikosti, protože jsem příznivcem menších střešních instalací, které zvyšují
energetickou nezávislost domácností, a jen těžko lze předpokládat, že by zachovaná
podpora těchto malých výrobců byla tak velkou zátěží pro státní rozpočet. Jak ostatně
odhadovala Česká fotovoltaické průmyslová asociace, pokud by byla podpora pro malé
střešní elektrárny zachována a v roce 2014 si je pořídilo 10 000 domácností, stoupla by

116

Investicniweb.cz [online]. 2015 [cit. 2016-07-10]. Solární boom teprve přichází. Elektřina ze Slunce

bude brzy levnější než energie z uhlí. Dostupné z WWW: <http://www.investicniweb.cz/2015/3/19/solarniboom-teprve-prichazi-elektrina-ze-slunce-bude-brzy-levnejsi-nez-energie-z-uhli/>.
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Tzb-info.cz [online]. 2013 [cit. 2016-07-10]. Senát posvětil ukončení podpory obnovitelných zdrojů.

Dostupné z WWW: <http://oze.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-obnovitelna-energie/10336-senatposvetil-ukonceni-podpory-obnovitelnych-zdroju>.
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cena elektřiny pouze o 0,002 Kč/kWh118. V důsledku toho vítám i dříve zmíněnou
novelizaci energetického zákona, která odstraňuje pro malé výrobce povinnost mít
podnikatelské oprávnění. Z druhé strany bych zvažoval přechod z naprostého zavrhnutí
podpory ostrovních systémů k jejich podrobnější úpravě a toleranci, pokud budou sloužit
pozitivnímu účelu, tedy především snižování zatížení celé elektrické soustavy.

Jednoznačně souhlasím s prodloužením účinnosti solárního odvodu na celou dobu
trvání práva na podporu, i když je jasné, že pro investory do fotovoltaiky z roku 2010 se
o příznivou zprávu nejedná. Investoři, respektive ochrana investorů, to je pojem, který se
v diskusi týkající se právní úpravy objevuje velmi často. Zejména zavedení národního
akčního plánu vyvolalo silnou odezvu, zda nebude prostředí pro investory příliš nestabilní
a to vzhledem k tomu, jak snadno ho lze změnit119. Osobně zde stojím spíše na straně
zákonodárce a vzhledem k solárnímu boomu naprosto chápu, že již chce mít nad
rozvojem obnovitelných zdrojů kontrolu. Jak bylo ale zmíněno, národní akční plán se
opírá o unijní právní úpravu a vzhledem k tomu, že v rámci konzultačního procesu k nové
směrnici pro obnovitelné zdroje je ochrana investorů silně akcentována120, je otázkou,
jaká jeho podoba po roce 2020 bude. A vlastně nejen podoba národního akčního plánu,
ale celé právní úpravy, jelikož lze důvodně předpokládat, že bude navýšen i národní
indikativní cíl, na což bude muset zákonodárce reagovat.

118

BECHNÍK, Bronislav [online]. 2013 [cit. 2016-07-10]. Podpora obnovitelných zdrojů končí, fosilních
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5. Závěr
Závěrem lze v podstatě říct, že i když fotovoltaika v našem právním prostředí
prošla v předchozích přibližně deseti letech zajímavým vývojem, je dnes celá situace
vcelku ustálená. Co se týče současného právního rámce, jak jsem řekl, nemyslím si, že
by byl špatný. Jednoznačně bych ale preferoval rozlišování menších střešních instalací
v domácnostech a velkých solárních elektráren, protože u první skupiny bych podporu
zachoval. Jednoznačným pozitivem v současnosti účinných právních předpisů oproti
původnímu znění zákona č. 180/2005 Sb. je flexibilnější možnost reagovat na případné
neočekávané změny, jako tomu bohužel nebylo při nástupu solárního boomu.

Otázkou do budoucna je, jaký vliv bude mít na právní úpravu připravovaná
směrnice na podporu obnovitelných zdrojů energie po roce 2020, kterou bude muset
český zákonodárce implementovat. Jak lze vidět z výsledků připomínkovacího procesu,
bude pravděpodobně více zdůrazňovat ochranu investorů a dá vyšší pravomoci Evropské
komisi vést jednotlivé národní strategie. Co se týče ochrany investorů, to je především
ve vztahu k zavedení solárního odvodu stále aktuální téma vzhledem k probíhajícím
mezinárodním arbitrážím, kterých je Česká republika účastníkem, i když, jak bylo
naznačeno již v úvodu, prozatím k těmto sporům nejsou žádné informace dostupné a
těžko tedy jejich výsledky předjímat.

I problematika pravděpodobně nejdiskutovanějšího aspektu, který je v této práci
rozebrán, tedy solárního odvodu a jeho potencionálního rdousícího efektu, je ve své
podstatě uzavřena, i když nepříliš uspokojivě. Zákonodárce totiž na možnou existenci
rdousícího efektu nijak nereagoval a případným postiženým tak stále zbývá možnost
bránit se likvidačním dopadům solárního odvodu pouze prostřednictvím institutu
posečkání dle § 156 a § 157 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů. Je ale možné, že se otevře ještě jedna cesta, protože aktuální nadále zůstává i
nástroj hromadného prominutí ministrem financí dle § 260 téhož zákona, jelikož, jak
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Nejvyšší správní soud připustil121, pokud by subjekt postižený rdousícím efektem
prokázal, že splnil povinnost řádného hospodáře, a že využil postup dle § 156 a § 157
daňového řádu, ale solární odvod je pro něj i tak likvidační, mohl by se žalobou dle § 82
a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
domáhat, aby soud nařídil ministru financí uvedené rozhodnutí vydat. Osobně mi přijde
absurdní, aby soud nařizoval ministru financí vydat takové rozhodnutí, ale vzhledem
k tomu, že k tomu Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací činnosti dospěl, využily již
některé subjekty tuto možnost122 a je otázkou, jak se k tomu soud postaví.

Takový je tedy vývoj právní úpravy fotovoltaiky v českém prostředí. Některé
aspekty prozatím zůstávají otevřeny, ale ve zbytku se situace poměrně stabilizovala, což
snad do budoucna přispěje k rozumnému rozvoji solární energetiky jako vhodné
alternativy ke konvenčním zdrojům energie z neobnovitelných zdrojů.

121

Rozsudek NSS ČR ze dne 27. 8. 2015, sp.zn. 1 Afs 171/2015 - 41. Dostupný také z WWW: <

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0171_1Afs_1500041_20150924150019_prevedeno.
pdf>.
122

od

Srov. například rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 5 A 18/2015 – 63, o kterém probíhá u NSS
6.

5.

2016

řízení

pod

sp.

zn.

7

Afs

91/2016.

Dostupný

také

z

WWW:

<

http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/anonym_5a18_2015_20160513112120_prevedeno.
pdf>.
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Resumé v českém jazyce
Fotovoltaika a její finančněprávní aspekty
Tato diplomová práce se zabývá výrobou elektřiny ze slunečního záření a její
právní úpravou v České republice a Evropské Unii. Cílem práce je analyzovat celkový
vývoj od roku 2005 do současnosti, jelikož je plný zajímavých aspektů. První část práce
je po úvodu věnována právním předpisům Evropské Unie, které položily základ pro české
předpisy, tedy směrnicím 2001/77/ES a 2009/28/ES. Následuje rozbor tehdy platných
českých právních předpisů, především zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb.,
energetického zákona. U energetického zákona je vložena i pasáž o jejich aktuální
novelizaci a zmíněn je samozřejmě i zákon o daních z příjmů.

Následující část se zabývá solárním boomem, jeho příčinami a důsledky.
Vzhledem k tomu, že přijaté řešení vyvolalo velkou diskusi, zabývá se kapitola
jednotlivými přijatými opatřeními. Třetí část práce je stěžejní a věnuje se analýze klíčové
judikatury v této oblasti, tedy třem hlavním soudním rozhodnutím, které jsou spojeny se
solárním odvodem. Jedná se totiž o zajímavá rozhodnutí Ústavního soudu ČR a
Nejvyššího správního soudu ČR, která na sebe navazují a v podstatě ustálila celou situaci.

Čtvrtá část se pak věnuje současné právní úpravě této problematiky, tedy zákonu
č. 165/2012 Sb. a jeho aktuálním novelizacím, která je následována závěrem shrnujícím
celou práci a názory autora. V práci je zmíněna i problematika mezinárodních arbitráží,
jejichž je Česká republika ve vztahu k solárnímu odvodu účastníkem, nicméně je
vzhledem k nedostatku informací nelze důkladněji analyzovat.

Práce je především v části věnované příčinám a důsledkům solárního boomu
opatřena grafy a statistikami a vychází primárně z internetových zdrojů. Jejím smyslem
je poskytnout čtenáři kompletní náhled na danou problematiku, pochopit její jednotlivé
aspekty a předeslat možné změny současné právní úpravy.
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Resume in English language
Solar energy and its financial and legal aspects

The topic of this thesis is the production of electricity from solar light and its
legislation in the Czech Republic and European Union. The objective of this thesis is
to analyse the whole development since the year 2005 until today, because it is full
of interesting aspects. After the introduction the first part of this thesis is focused on the
legislation of the European Union, which created foundation for Czech laws, i.e.
Directives 2001/77/EC and 2009/28/EC. It is followed by the analysis of Czech laws,
which were valid at that time, especially the Act no. 180/2005 Coll., and the Act
no. 458/2008 Sb., Energy Act. As for the Energy Act, there is also added part about its
current amendment and also the Act on income taxes is mentioned.

Following part is focused on the solar boom, its causes and consequences. Because
of the fact that the implemented solutions has provoked large discussions, this chapter is
focused also on individual implemented solutions. Third part of the thesis is crucial and
it is focused on the analysis of key court decisions in this field, i.e. three main court
decisions, which are related to the solar tax. Those are interesting decisions of the
Constitutional Court and the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, which
are connected with each other and which have basically stabilized whole situation.

Fourth part is focused on the current laws in this field, i.e. the Act no. 165/2012
Coll., and its current amendments, which is followed by the conclusion of the whole thesis
with opinions of its author. Also issues related to the international arbitrations, in which
the Czech Republic is participating, are mentioned in the thesis, however because of the
lack of information it cannot be analysed thoroughly.

The thesis includes graphs and statistics especially in the part focused on causes
and consequences of the solar boom and it is based primarily on internet sources. Its
meaning is to provide its reader with complete overview of the given issues,
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understanding of its individual aspects and presentation of possible modification of
current laws.
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