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1. Úvod 

 

Tato rigorózní práce je zaměřena na právní úpravu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie malými výrobními zdroji elektřiny, jejichž primárním 

účelem je samozásobování, tedy vlastní spotřeba vyrobené elektřiny přímo v místě 

výroby.  

V ČR je výroba elektrické energie stále významně závislá na tepelných 

a jaderných elektrárnách, tedy neobnovitelných fosilních surovinách, což významnou 

měrou ovlivňuje kvalitu životního prostředí. Proto je potřeba hledat nejen nové 

technologie, ale i nové strategie snižující tuto závislost a negativní dopad na životní 

prostředí. Přitom je zároveň nutné zohlednit dlouhodobé dopady nárůstu poptávky 

po elektřině. Větší využívání energie z obnovitelných zdrojů, spolu s úsporami energie 

a zvýšením energetické účinnosti, v tomto směru patří mezi základní opatření. 

Ve spojení s obnovitelnými zdroji energie je podle mého názoru decentralizace výroby 

budoucností energetiky. Přechod k decentralizované výrobě elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů má mnoho výhod. Využití místních zdrojů energie směřuje 

ke stabilnějšímu zabezpečení dodávek energie na místní úrovni, navíc kratší přepravní 

vzdálenosti znamenají nižší ztráty při přenosu energie.1 Zejména fotovoltaické výrobny 

elektřiny v kombinaci s uplatňováním různých variant skladování (akumulace) 

vyrobené elektřiny by se podle mě měly stát základní součástí budoucí podoby 

energetiky. 

Lze proto zároveň očekávat změny v postavení a charakteristice jednotlivých 

účastníků trhu s elektřinou. Zatímco do doby nedávno minulé byl zákazník v postavení 

spotřebitele především konzument nabízených produktů a vybraných služeb dodavatelů, 

s rozvojem a zapojením nových technologií do energetického trhu se již nyní objevují 

spotřebitelé, kteří se v důsledku různých nejen ekonomických stimulů stávají současně 

i výrobci elektřiny. Tito účastníci trhu s elektřinou nejsou označováni pouze 

jako zákazníci nebo spotřebitelé, ale používá se rovněž označení prosumers.2 

                                                           
1 Preambule směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. 
2 Srovnej například: 

Working Group Report “Consumers as Energy Market Actors”. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z www: 
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V tomto kontextu je také možné očekávat zvětšení rozsahu služeb dostupných na trhu 

s elektřinou.  

Dílčí kroky na trhu s elektřinou nastaly dne 1. ledna 2016, kdy nabyl účinnosti 

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. 

Tato změna energetického zákona (dále jen „EZ”) mimo jiné realizuje záměr 

zjednodušení administrace výroby elektřiny u malých zdrojů, které nejsou předmětem 

podnikatelské činnosti a jejichž výkon je z hlediska dopadů na distribuční soustavu 

omezený, protože mají sloužit převážně pro vlastní spotřebu zákazníka jako konečného 

spotřebitele elektrické energie. V tomto případě, kdy výroba elektřiny není předmětem 

podnikání a současně její výkon i vliv na elektrizační soustavu je omezený, není nově 

vyžadován přímý dohled a regulace ze strany státu prostřednictvím licence udělené 

Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ”).3 V návaznosti na novelu 

energetického zákona byla rovněž pro model výroby s malým výkonem, která nemá 

zásadní vliv na elektrizační soustavu, připravena jednodušší pravidla pro připojení 

takového výrobního zařízení k elektrizační soustavě. 

S ohledem na výše uvedené změny je cílem této rigorózní práce především 

popsat a zhodnotit českou právní úpravu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

elektrické energie spotřebitelem, jakož i vymezit základní práva a povinnosti takto nově 

vznikajících účastníků trhu s elektřinou. Důraz je kladen primárně na vymezení 

předpokladů takové výroby elektřiny a související nejednoznačné otázky s ní spojené. 

Skutečnost, že samovýroba elektřiny spotřebitelem je na počátku svého rozvoje, 

je rovněž také příležitost pro tuto práci z hlediska úvah de lege ferenda, 

                                                                                                                                                                          
<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Draft_WG_report_consumers_market_agents_TC_

110315_web_version3.pdf>. 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán Smart Grids. [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z www: 

<download.mpo.cz/get/52353/60358/633373/priloha003.pdf>. 
3 Snížení administrativních nároků na připojení a provoz malých zdrojů do 10 kW určených zejména 

k vlastní spotřebě má přispět k rozvoji malých obnovitelných a dalších decentralizovaných zdrojů a spolu 

s budoucími změnami v tarifních systémech by mělo k rozvoji inteligentních domácností a zavádění 

inteligentních sítí. Srovnej: 

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. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z ASPI. 
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zejména s ohledem na doposud neexistující rámec pravidel pro zapojení bateriových 

systémů akumulace elektřiny do trhu s elektřinou. 

Subjektem této práce je pak spotřebitel elektrické energie jako osoba 

nepodnikající v oboru výroby elektřiny, tedy osoba, která z tohoto důvodu není povinna 

usilovat o udělení licence na výrobu elektřiny, a která přesto, že elektřinu fakticky 

vyrábí, zůstává z pohledu právních předpisů nadále odběratelem elektřiny, nikoliv jejím 

výrobcem. Modelovým příkladem může být fotovoltaický výrobní systém umístění 

na rodinném domě spotřebitele – domácnosti. Tuto variantu výroby právní předpisy 

umožňují nově od počátku roku 2016 a tato změna právní úpravy byla pro mě stěžejním 

podnětem pro volbu tohoto tématu. 

Připuštění této varianty výroby znamená jednak přínos pro konkrétní 

spotřebitele, kteří jako provozovatelé vlastního malého výrobního zdroje sami pokrývají 

část svých energetických potřeb a mohou tak dosáhnout ekonomických úspor 

na základě snížené spotřeby elektřiny odebírané z elektrizační soustavy, ale i přínos 

celospolečenský, spočívající zejména v tom, že při výrobě této elektřiny není vypouštěn 

žádný oxid uhličitý. Obecně je zvyšování uplatnění obnovitelných zdrojů energie 

v praxi nezbytné pro postupné odstranění závislosti na fosilních palivech,4 

a proto rozvoj tohoto modelu výroby elektřiny, pokud bude využívat obnovitelné zdroje 

energie, může být důležitým faktorem pro ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší. 

Vzhledem k tomu, že právní předpisy zavedly možnost výroby elektřiny 

bez příslušné licence udělené ERÚ poprvé až od 1. ledna 2016, tato práce využívá 

příležitost a snaží se uchopit vývoj této právní úpravy i jejích důsledků již od počátku, 

včetně jejich případných nedokonalostí, které vyplynou z praxe a budou změnami 

právních předpisů nebo soudním výkladem vyřešeny nebo překlenuty následně. 

Ve vlastní práci je zdůrazněna zejména česká právní úprava, těžiště práce totiž spočívá 

v analýze tuzemských právních předpisů a jejich změn tak, aby samotné závěry analýzy 

mohly být využity pro zájemce o samovýrobu z obnovitelných zdrojů především 

na území ČR. Vzhledem k zatím neexistující judikatuře se pokusím upozornit na taková 

rozhodnutí soudů a správních orgánů, která budou využitelná i pro tuto novou 

problematiku. 

                                                           
4 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 

– 2020. [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

< http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi>. 
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Práce se výrazně zaměřuje na praktická pozitiva i negativa vyplývající 

ze stávající právní úpravy, s ohledem zejména na právo veřejné, konkrétně energetické 

právo. Snahou je vymezení základních, z právních předpisů vyplývajících, důsledků, 

které zákazníkovi přinese rozhodnutí využívat obnovitelné zdroje k výrobě elektřiny 

pro vlastní spotřebu. V nejednoznačných záležitostech jsem veden snahou prezentovat 

názory ze strany teorie i praxe.  

V rámci úvodních kapitol jsem se zaměřil na zhodnocení základního rámce dané 

problematiky, které jsem ve druhé polovině práce doplnil o konkrétní analýzy výroby 

elektřiny zákazníkem v kontextu příslušných právních předpisů. 

V tomto směru je nutné zdůraznit, že zákonodárce zavedením možnosti 

provozovat výrobnu elektřiny zákazníkem výslovně necílí pouze na výrobny elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie. Kromě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů 

lze mezi decentralizované zdroje energie řadit rovněž kogenerační jednotky na fosilní 

a druhotné zdroje, jako jsou například plynové či spalovací výrobny elektřiny.  

Ovšem obsah této práce se zaměřuje výhradně na obnovitelné zdroje. Záměrně 

zvolené omezení vychází z mého přesvědčení, že rozvoj decentralizované výroby 

elektřiny má smysl a význam právě při využití obnovitelných zdrojů energie a jejich 

přínosů. Z celospolečenského hlediska je samozřejmě nutné zmínit environmentální 

přínos, z pohledu uživatele jednotlivce pak přínosem mohou být nepřímé finanční 

výhody prostřednictvím optimalizace spotřeby elektrické energie. Z těchto základních 

důvodů jsou pro mě i tuto práci obnovitelné zdroje energie základním aspektem 

pro veškeré úvahy nad transformací spotřebitele na samovýrobce elektřiny. 

 V neposlední řadě je nutné vymezit samotný pojem spotřebitel a jeho význam 

pro rigorózní práci. V teoreticko-právní rovině se využití tohoto pojmu neodchyluje 

od pojetí spotřebitele ve smyslu soukromoprávního.5 Tento pojem, bez posuzování 

jeho významu pro veřejné právo, má zdůraznit skutečnost, že se tato práce výslovně 

zaměřuje pouze na takovou osobou, která činnost výroby elektřiny neprovozuje 

jako činnost podnikatelskou.  

Pojem spotřebitel, v obecném jazykovém významu tohoto slova, má rovněž 

již v samotném názvu práce naznačit paradox postavení takového subjektu – tato osoba 

vyrábí elektřinu, přestože není označována za výrobce elektřiny, naopak, z hlediska 

                                                           
5 Srovnej ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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svého postavení na trhu je vlastně pouze odběratelem elektřiny, spotřebitelem elektřiny, 

který má ovšem nově oprávnění pro svou vlastní spotřebu elektřinu i vyrábět. Rozsah 

jeho oprávnění k výrobě je tedy omezen tím, že je směřován pouze k jeho odběrnému 

místu, nikoliv obecně k elektrizační soustavě, a tím se odlišuje od obecného pojímání 

pojmu výrobce elektřiny.     

Terminologií EZ, který je základním zákonem upravujícím postavení účastníků 

elektroenergetického trhu, a to jak z hlediska dodávky elektřiny, tak její výroby, je však 

takový subjekt označován nikoliv jako spotřebitel elektřiny, ale jako zákazník. Z tohoto 

důvodu tato práce využívá pojem spotřebitel tam, kde je myšlen obecně odběratel 

elektřiny v nepodnikatelském smyslu. Čím více však obsah této práce bude směřovat 

na konkrétní, aktuálně platnou a účinnou právní úpravu, tím výrazněji bude využívat 

spíše pojem zákazník, právě proto, že ho takto používají právní předpisy i běžná praxe 

na elektroenergetickém trhu. 

Přesto, že se tedy nabízí možnost používat pojem zákazník pro celou tuto práci, 

včetně jejího názvu, nebylo by to z hlediska jejího úzkého vymezení vhodné, protože 

z pohledu elektroenergetického trhu se pod pojem zákazník zahrnuje jak domácnost 

s malým množstvím odebírané elektřiny, tak například rozsáhlý průmyslový komplex 

s výrazným odběrem elektřiny ze soustavy. A na druhou kategorii zákazníků rigorózní 

práce v žádném případě necílí. Ne, že by význam případné výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie velkými průmyslovými podniky nebyl společensky 

přínosný, ale tato kategorie zákazníků naráží na poslední limit této práce, kterým 

je výkon výrobny elektřiny provozované zákazníkem jako odběratelem elektřiny. 

Protože pokud se práce má zabývat výrobou elektřiny subjektem, který nemusí být 

držitelem licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ, je přímo ze zákona omezena 

velikostí výroby. A to tak, že současná platná právní úprava umožňuje bez nutnosti 

licence vyrábět elektřinu pouze v malých výrobních zdrojích s instalovaným výkonem 

do 10 kW. 

Rigorózní práce je aktualizována s ohledem na právní stav ke dni 

10. května 2017. Z hlediska zpětného pohledu pak její těžiště spočívá zejména v právní 

úpravě platné od 1. ledna 2016, kdy z hlediska výroby elektřiny zákazníkem nabyly 

účinnosti principiální změny právních předpisů. 
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2. Decentralizovaná výroba elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie v kontextu světových a evropských 

klimaticko-energetických cílů 

 

Regulace v oblasti energetiky za účelem ochrany životního prostředí v průběhu 

posledních let výrazně zvýšila svoji důležitost. 

 

2.1. Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

 

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci 

roku 1997.6 Přijetím Kjótského protokolu se průmyslové země, včetně států EU, 

zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5 % s cílem předejít nebezpečnému 

narušení klimatického systému vlivem lidské činnosti. Největší producenti skleníkových 

plynů se však k přijetí nepřipojili, čímž nebyl naplněn původní smysl směřující 

k zajištění kontroly nad emisemi skleníkových plynů. V prosinci 2012 byl schválen 

dodatek, kterým bylo potvrzeno pokračování Kjótského protokolu a jeho druhé 

kontrolní období, stanovené na období let 2013 až 2020.7  

Na rozdíl od Kjótského protokolu, který redukční závazky vztahuje výlučně 

na vyspělé státy, Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, která má 

stanovit nové cíle globálního snížení emisí pro období po roce 2020, ukládá všem 

smluvním stranám (tedy státům vyspělým i rozvojovým) povinnost stanovit 

si vnitrostátní redukční úkoly a tyto úkoly realizovat. Pařížská dohoda byla akceptována 

všemi smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v prosinci roku 

2015.8 Společným cílem je udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí 

alespoň dva stupně Celsia v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat 

                                                           
6 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. přepracované a doplněné vydání, Praha : 

C. H. Beck, 2010. 
7 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kjotsky_protokol/$FILE/OMV-anglicky_protokol-

20081120.pdf>. 
8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Dnes vstupuje v platnost klimatická dohoda z Paříže. 

[online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné z www: 

<http://www.mzp.cz/cz/news_161103_klima_dohoda>. 
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o udržení oteplení do 1,5 stupně Celsia a tím omezit rizika i dopady změny klimatu 

a dále, mimo další cíle, podporovat nízkoemisní rozvoj.9  

Pařížská klimatická dohoda vstoupila v platnost 4. listopadu 2016, když byla 

splněna stanovená podmínka, na základě které má dohoda vstoupit v platnost 30. den 

po uložení ratifikačních listin nejméně 55 smluvních stran, jejichž celkové emise 

skleníkových plynů představují 55 % globálních emisí skleníkových plynů.10 V rámci 

Pařížské dohody se ČR jako člen EU přihlásila s ostatními členskými státy EU společně 

snížit do roku 2030 emise o 40 % ve srovnání s rokem 1990. 

 

2.2. Enviromentální cíle EU 

 

V návaznosti na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 

a navazující vývoj klimatických jednání si v roce 2008 EU stanovila cíle, které chce 

realizovat do roku 2020, a to 20 % snížení emisí oxidu uhličitého oproti roku 1990, 

dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů na dodávce energie a dosažení 20 % 

energetických úspor oproti očekávanému vývoji. Snížení odpovídá cíli formulovanému 

v příslušných předpisech EU přijatých v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku 

v roce 2009. 

V roce 2011 přijala Evropská rada dlouhodobou energeticko-klimatickou 

strategii pod názvem Roadmap 2050. Základním cílem je dekarbonizace energetického 

sektoru do roku 2050 a dosažení poklesu emisí oxidu uhličitého o 80 % oproti roku 

1990 s cílem zabránit oteplování atmosféry o více než dva stupně Celsia 

oproti předindustriální době.11 

                                                           
9 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě OSN o změně 

klimatu. [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-

Parizska_dohoda_anglicky_jazyk-20160307.pdf >. 
10 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Dnes vstupuje v platnost klimatická dohoda z Paříže. 

[online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné z www: 

<http://www.mzp.cz/cz/news_161103_klima_dohoda>. 
11 EVROPSKÁ KOMISE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Energy Roadmap 2050 (COM/2011/0885 final). [online]. [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z www: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=pXNYJKSFbLwdq5JBWQ9CvYWyJxD9RF4mnS3ctywT2xXmF

YhlnlW1!-868768807?uri=CELEX:52011DC0885>. 
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Protože se již EU blíží splnění svého cíle pro rok 2020, kterým je 20 % podíl 

obnovitelných energií ve skladbě zdrojů energie, Evropská rada se v roce 2014 shodla 

na stanovení dalších cílů s výhledem do roku 2030. Bylo tak navrženo například snížení 

emisí skleníkových plynů o 40 % v porovnání s rokem 1990 či navýšení podílu využití 

obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické spotřebě na 27 %.12 Z pohledu ČR 

přistoupení k Pařížské dohodě znamená potvrzení tohoto závazku naplňovat společný 

cíl EU a jejích členských států. 

 

2.3. Enviromentální cíle v energetické strategii EU 

 

Základní energetickou strategií EU je zajištění liberalizace energetického trhu 

tak, aby se soubor jednotlivých národních energetických trhů integroval přes celou EU 

na úroveň jednolitého vnitřního trhu. Vedle tohoto požadavku se dalším základním 

prvkem energetické strategie stala opatření, které mají primárně směřovat k podpoře 

obnovitelných zdrojů energie, jakož i zvyšování energetické účinnosti, a to s cílem 

ochrany klimatu snižováním produkce skleníkových plynů, zejména pak oxidu 

uhličitého. 

Legislativním projevem těchto koncepcí je zejména klimaticko-energetický 

balíček z roku 2009, který představují tři směrnice a dvě rozhodnutí Evropské komise, 

která tyto směrnice doplňují ve větším detailu. 

 

2.4. Klimaticko-energetický balíček a decentralizovaná výroba 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

 

Základem pro intenzivnější využívání obnovitelných zdrojů energie v České 

republice se stala aktuálně již zrušená směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 

2001/77/ES, respektive směrnice, která ji doplnila a nahradila, a to směrnice 

Evropského parlamentu a Rady Evropy 2009/28/ES o podpoře využívání energie 

                                                           
12 EVROPSKÁ KOMISE. Communication from the Commission to the European Parliament, 

the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A policy 

framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 (COM(2014) 15 final/2). [online]. 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205644%202014%20REV%201>. 
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z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 

a 2003/30/ES (dále jen směrnice č. 2009/28/ES). Tato směrnice stanovuje závazné 

národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, a to jako 

základní měřítko při hodnocení využívaní obnovitelných zdrojů energie.13 ČR i ostatní 

členské státy EU mají na základě směrnice č. 2009/28/ES povinnost podporovat 

na svém území výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny prostřednictvím 

takových opatření, která zajistí, aby se podíl energie z obnovitelných zdrojů rovnal 

podílu uvedenému v příloze této směrnice. Vzhledem k tomu, že tato směrnice 

nepředepisuje členským států jednotné schéma podpory, systémy podpory 

obnovitelných zdrojů se v Evropě liší a v mnoha případech jsou využívány i jejich 

kombinace.14 

Myšlenka decentralizované výroby elektřiny je vyjádřena již v preambuli 

této směrnice, zejména snahou o ulehčení přístupu takových výrobních zdrojů 

k soustavě: „Příslušné orgány by s cílem podpořit příspěvky jednotlivých občanů 

k cílům stanoveným v této směrnici měly zvážit možnost, že by při instalaci malých 

decentralizovaných zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů bylo povolení 

nahrazeno pouhým oznámením příslušnému orgánu.“15 Tento přístup, tedy rozlišovat 

při připojování výrobny elektřiny k soustavě výrobní kapacitu takové výrobny a tomu 

odpovídající předpokládaný vliv na soustavu, podtrhuje i obdobná úprava v čl. 7 odst. 3 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES o společných pravidlech 

pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES (dále jen směrnice 

č. 2009/72/ES): „Členské státy zajistí, aby existovala zvláštní povolovací řízení 

                                                           
13 HOLÍK, Martin. Právní úprava podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a její vývoj. 

Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 1, s. 64. 
14 MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika: se zaměřením na obnovitelné zdroje. 

Praha: C. H. Beck, 2009. 
15 S tím neoddělitelně souvisí nutnost rozvíjet soustavu tak, aby byla zajištěna bezpečnost a dostupnost 

dodávek elektrické energie. Podle článku 16 odst. 1 směrnice č. 2009/28/ES upravující přístup 

k distribučním soustavám a jejich provoz. „Členské státy učiní potřebné kroky k rozvoji rozvodné 

a distribuční infrastruktury, inteligentních sítí, skladovacích kapacit a elektrické soustavy tak, aby se 

umožnilo bezpečné provozování elektrické soustavy, neboť napomáhá dalšímu rozvoji výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, včetně propojovacího vedení mezi členskými státy a mezi členskými státy 

a třetími zeměmi. Členské státy rovněž učiní potřebné kroky pro urychlení schvalovacích postupů 

pro infrastrukturu distribuční soustavy a pro koordinaci schvalování infrastruktury distribuční soustavy 

se správními a plánovacími postupy.“ 
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pro malé decentralizované výrobce nebo distribuovanou výrobu, která by brala v úvahu 

jejich omezenou velikost a jejich možný vliv.“ 

Administrativní ulehčení připojení malých, decentralizovaných, výrobních 

zařízení využívající obnovitelné zdroje energie má být rovněž spojeno s odstraněním 

možných ekonomických bariér. V souladu s článkem 37 odst. 6 směrnice č. 2009/72/ES 

jsou proto „regulační orgány příslušné pro stanovování nebo schvalování alespoň 

metodik používaných pro výpočet nebo stanovení podmínek s dostatečným předstihem 

předtím, než vstoupí v platnost, pro připojení a přístup k vnitrostátním sítím.“ 

 

2.5. Evropská energetická unie a čistá energie pro všechny Evropany 

 

Důraz kladený na přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie bude 

podle mého názoru stále intenzivnější, nejen vzhledem k tomu, že se jedná o klíčový 

předpoklad splnění závazků EU podle Pařížské dohody. 

Rozvoje decentralizované výroby má být v Evropě dosaženo prostřednictvím 

integrace jednotlivých strategií týkajících se energetiky do jednoho komplexního 

a vzájemně provázaného dlouhodobého strategického plánu s názvem „Evropská 

energetická unie“,16 který ve své podstatě představuje snahu o zavedení jednotné 

energetické strategie EU. Základní součástí projektu energetické unie je politika 

v oblasti změny klimatu, která je založena zejména na tom, že je EU podle svých slov17 

odhodlána stát se světovou špičkou v oblasti obnovitelné energie i globálním centrem 

pro vývoj nové generace technicky vyspělých a konkurenceschopných obnovitelných 

zdrojů energie.  

Aby však výroba energie z obnovitelných zdrojů mohla být postupně a účinně 

integrována do jednoho vnitřního trhu, který podporuje konkurenceschopné obnovitelné 

zdroje energie a podněcuje inovace, musí být jednotlivé národní trhy s energií a sítě 

na obnovitelné zdroje energie připraveny. Integrace výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie do trhu s energií proto vyžaduje v členských státech i za jejich hranicemi 

flexibilnější uspořádání trhu, a to jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. 

                                                           
16 EVROPSKÁ KOMISE. IMPACT ASSESSMENT (SWD(2016) 410 final). [online]. [cit. 2017-02-19]. 

Dostupné z www: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0410:FIN>. 
17 Tamtéž. 
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Stávající uspořádání trhu s elektřinou je založeno na pravidlech výše uvedeného 

klimaticko-energetického balíčku. Vzhledem ke skutečnosti, že tato pravidla pocházejí 

z roku 2009, jsou stále ještě významně založené na převládajících výrobních 

technologiích posledního desetiletí, tedy na centralizovaných, velkých elektrárnách 

na fosilní paliva. Pro účely účinného přechodu na jiné zdroje energie je proto třeba 

vhodně nastavit nová pravidla, a umožnit tak zavedení takového modelu fungování trhu 

s elektřinou, který bude plně využívat přínosů obnovitelných zdrojů energie, 

tedy modelu, který bude v konečném důsledku trvale udržitelný, nízkouhlíkový, 

a proto šetrný k životnímu prostředí.  

Projekt Evropské energetické unie si klade za cíl všechny výše uvedené 

předpoklady zajistit. Za tímto účelem Evropská komise 30. listopadu 2016 představila 

soubor legislativních i nelegislativních návrhů, který nazvala „Čistá energie pro všechny 

Evropany“. Tento soubor předpisů má nastavit rámec pro dosažení klimaticko-

energetických cílů EU do roku 2030 a obsahuje mimo jiné návrh nařízení o správě 

Energetické unie, návrh revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie, revize 

směrnice o energetické účinnosti a revize směrnice o energetické náročnosti budov, 

přičemž je rovněž označován jako tzv. Winter Energy Package. Tyto návrhy evropských 

právních předpisů jsou aktuálně v legislativním procesu a z tohoto důvodu lze 

v nejbližší době očekávat účinnost změn výše naznačených platných evropských 

právních předpisů a odpovídající změny předpisů v jednotlivých členských státech. 

Součástí souboru právních předpisů je pak i návrh změn čtyř 

elektroenergetických návrhů, které směřují ke změně postavení zákazníka 

jako samovýrobce elektrické energie. Těmito koncepty se zabývají další části této práce, 

když jako takové mají za účel připravit trh pro zvyšující se podíl obnovitelných 

decentralizovaných a kolísavých zdrojů, jakož i rostoucí zájem zákazníků zapojit 

se do trhu přímo nebo přes zprostředkovatele. EU totiž vychází z předpokladu, 

že změna postavení zákazníka přímo souvisí s rozvojem výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, a že na změně modelu trhu tak přímo závisí schopnost 

splnit stanovené cíle v oblasti stanovené politiky změny klimatu. 
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3. Základní právní předpisy ČR upravující výrobu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie spotřebitelem 

 

3.1. Ústava ČR a Listina základních práv a svobod 

 

Energetické hospodářství každého státu patří mezi největší oblasti ovlivňující 

život obyvatel z hlediska životního standardu, ale také životního prostředí.18 

Východiskem pro stanovení podmínek využívání obnovitelných a dalších 

alternativních zdrojů energie na území České republiky, kterých je omezené množství, 

je Ústava ČR,19 kde v hlavě první, článku 7, je uvedena tato povinnost: „Stát dbá 

o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“ Tento článek 

navazuje na preambuli a stanovuje odpovědnost státu za ochranu přírodního prostředí.20 

Článek 7 spolu s článkem 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který garantuje 

právo na příznivé životní prostředí, tvoří rámec ekologického státu.21 

Životní prostředí je veřejným statkem ve smyslu Preambule Listiny i Preambule 

a čl. 7 Ústavy ČR. To však nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní 

prostředí.22 Článek 7 Ústavy ČR je deklaratorním ustanovením, které ukládá obecnou 

povinnost pouze státu, na rozdíl od Listiny základních práv a svobod, která obdobné 

povinnosti ukládá všem subjektům právních vztahů, včetně státu. Státem je třeba 

rozumět jeho orgány moci zákonodárné, výkonné i soudní. Tohoto práva se lze domáhat 

ve smyslu článku 41 odst. 1 Listiny základních práv a svobod pouze v mezích zákonů, 

které toto ustanovení provádějí. 

 

 

 

 

                                                           
18 CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
19 Ústava České republiky, přijatá dne 16. prosince 1992, vyhlášená pod č. 1/1993 Sb. 
20 SLÁDEČEK V., MIKULE V., SYLLOVÁ J. Ústava České republiky. 1. Vydání. C. H. Beck, 2007. 
21 ZACHOVÁ, Markéta. Právo na příznivé životní prostředí v ústavním systému České republiky. Právní 

rozhledy. 1999, č. 2, s. 95. 
22 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 70/97, dostupný na nalus.usoud.cz. 
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3.2. Energetický zákon 

 

Základní právní normou pro oblast energetiky v ČR je energetický zákon, 

který jednak poskytuje ucelený právní rámec pro regulaci podnikání v energetice, 

ale rovněž vytváří předpoklady k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji 

energetiky. Je tedy koncipován tak, aby podnikání v energetických odvětvích bylo 

spojeno s akceptováním požadavků na ochranu životního prostředí, a zároveň definuje 

systém kontroly naplňování nejen EZ, ale i dalších právních předpisů, 

které s energetikou přímo souvisejí. 

Předmětem úpravy EZ jsou v souladu s ustanovením § 1 podmínky podnikání, 

výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích, kterými jsou 

elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva povinnosti fyzických 

a právnických osob s tím spojených. Z hlediska jeho aplikace EZ „není předpisem 

upravujícím výlučně jen veřejnoprávní normy. S ohledem na § 1 zákon obsahuje normy 

jak veřejnoprávní (výkon státní správy), tak i soukromoprávní povahy (podmínky 

podnikání). Rozhodujícím kritériem pro rozlišení, o jaký vztah se jedná, je metoda 

úpravy, tedy zda jde o úpravu vztahů postavených na rovnosti, tj. vztahy mezi držiteli 

licencí a jejich zákazníky nebo o vztahy ryze vrchnostenského charakteru, kam patří 

např. rozhodování ve věcech udělení, změn či zrušení licencí.“23 

Zatímco úprava státní správy na úseku elektroenergetiky, plynárenství 

a teplárenství je veřejnoprávní povahy, podnikání v předmětných oblastech, přes vyšší 

počet kogentních norem, musí vycházet ze soukromoprávní povahy podnikání 

jako takového.24 Právní regulace smluvních a cenových podmínek výroby a distribuce 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů je zdůrazněním skutečnosti, že přenos 

a distribuce elektřiny se dějí ve veřejném zájmu. To však bez dalšího nic nemění 

na charakteru právního vztahu mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem soustavy.25 

 

 

                                                           
23 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.10.2004, č.j. 7 As 58/2003-104, č. 466/2005 Sb. NSS, 

dostupný na www.nssoud.cz. 
24 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2014, č.j. 2 As 70/2013 – 46, dostupný 

na www.nssoud.cz. 
25 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.8.2012, č.j. 1 As 28/2012, dostupný 

na www.nssoud.cz. 
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Prováděcí právní předpisy k EZ 

 

Práva a povinnosti držitelů licencí a dalších účastníků energetického trhu 

stanovuje EZ ve spojení s jeho prováděcími právní předpisy, a to v odlišné míře 

pro jednotlivé druhy licencí, ve které se odráží odlišnosti různých licencovaných 

činností. Práva a povinnosti jednotlivých držitelů licencí tak nejsou totožné na základě 

odůvodněných rozdílů mezi nimi. 

Z hlediska předmětu práce jsou relevantními prováděcími právními předpisy 

vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen 

„vyhláška o připojení”), vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška PTE”), vyhláška č. 8/2016 Sb., 

o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, vyhláška 

č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech 

Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, 

Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 

(dále jen „vyhláška o náležitostech Pravidel provozování soustav”) a částečně vyhláška 

č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. 

Dopady těchto sekundárních právních předpisů na provozování decentralizovaných 

výrobních zdrojů jsou konkrétněji zdůrazněny v dalších částech práce.  

 

Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav 

 

Zdrojem zejména technických informací, a to nejen pro tuto práci, ale především 

v rámci elektroenergetického trhu i pro samotné zákazníky a výrobce elektřiny, 

jsou rovněž Pravidla provozování distribuční soustavy,26 které stanoví minimální 

technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů 

                                                           
26 Srovnej: 

Pravidla provozování distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. Dostupné z www: 

<www.eon-distribuce.cz>. 

Pravidla provozování distribuční soustavy PREdistribuce, a.s. Dostupné z www: 

<www.pre.cz>. 

Pravidla provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Dostupné z www: 

<www.cezdistribuce.cz>. 
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k distribuční soustavě i pro její užívání. Pravidla provozování přenosové soustavy 

pak v tomto směru definují technické aspekty provozních vztahů mezi provozovatelem 

přenosové soustavy a všemi dalšími uživateli připojenými k přenosové soustavě.27 

Účelem existence těchto provozních dokumentů je nastavení transparentních 

a nediskriminační pravidel přístupu všech uživatelů k sítím.  

V této souvislosti je vhodné upozornit na to, že ačkoliv je na tyto pravidla 

odkazováno ve smlouvách existujících na elektroenergetickém trhu (§ 50 EZ), nejedná 

se o obchodní podmínky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník”). Tyto pravidla mají veřejnoprávní charakter. Jsou upraveny přímo 

EZ, a tento zákon jejich závaznost na několika místech předpokládá.28 V souladu 

s povinnými obsahovými náležitostmi stanovenými vyhláškou o náležitostech Pravidel 

provozování soustav vypracovává návrh takových pravidel příslušný provozovatel 

soustavy a schvaluje je (nebo dokonce stanovuje) závazným (veřejnoprávním) správním 

řízením ERÚ.29 Takže ačkoliv se individuálně stávají závaznými až odkazovou integrací 

do uzavíraných smluv v energetice, jejich změny nezáleží na vůli smluvních stran, 

nebo dokonce na vůli jedné smluvní strany. 

Provozovatelé distribučních soustav v návaznosti na úpravu EZ a nově 

zavedenou úpravu připojování malých výrobních zdrojů elektřiny aktualizují 

tyto dokumenty především s ohledem na nastavení technických pravidel pro paralelní 

provoz těchto zdrojů s distribuční soustavou. 

 

3.3. Zákon o podporovaných zdrojích energie 

 

Speciální právní úpravou k EZ ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie 

je zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPOZE”). Podobně jako předchůdce 

tohoto zákona, zákon č. 180/2005 Sb., tento zákon v zájmu ochrany klimatu a ochrany 

životního prostředí stanovuje způsob a rozsah podpory výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, který by měl zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 

                                                           
27 Obdobně provozovatelé soustav zpracovávají i víceleté plány rozvoje své soustavy, do kterých 

zohledňují požadavky na připojení nových zařízení jak na straně výroby elektřiny, tak i na straně 

její spotřeby. 
28 Kontraktační povinnost. 
29 Srovnej ustanovení § 97a EZ. 
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na spotřebě primárních energetických zdrojů a dosažení stanovených indikativních 

cílů.30 

Protože způsoby výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů liší jak technickým 

provedením, tak formálními předpoklady, zákon sám stanovuje, jaké podmínky musí 

výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů splňovat, aby mohla určité formy podpory 

v zákoně uvedené dosáhnout. Přiznání podpory tak není vázáno pouze na samotný fakt, 

že elektřina je vyráběna z obnovitelného zdroje, ale další nezbytnou podmínkou je, 

aby takováto výroba naplňovala účel, pro který byl zákon o podporovaných zdrojích 

energie přijat.31 Výrobce splňující podmínky tohoto zákona a souvisejících předpisů 

si může vybrat ze dvou systémů podpory, a to buď povinným výkupem elektřiny 

za výkupní ceny stanovené ERÚ nebo zelenými bonusy.32 Režimy nelze kombinovat, 

výrobce si musí vybrat systém, ve kterém bude vyrábět s tím, že zelené bonusy vyplácí 

operátor trhu a výkupní cenu vyplácí povinně vykupující obchodník určený zákonem 

nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO”).33 

O dopadech právní úpravy finanční podpory výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů zavedené jak zákonem č. 180/2005 Sb., tak jeho nástupcem zákonem 

č. 165/2012 Sb., a jejich dopadech na ceny elektřiny, státní rozpočet a obecně rozvoj 

výroby z obnovitelných zdrojů bylo již v minulosti v médiích, odborných kruzích, 

v soudních rozhodnutích, právních stanoviscích a jiných dokumentech napsáno mnohé, 

a ještě pravděpodobně napsáno bude, protože finanční a navazující důsledky 

této podpory nadále přetrvávají.34 Vzhledem k tomu, že tato práce se zaměřuje 

na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů z hlediska přirozených prosumer, 

                                                           
30 Ustanovení § 1 odst. 2 ZPOZE 
31 Rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 4. října 2013, sp. zn. 6 C 78/2012. 
32 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2015, č.j. 62 A 102/2013-126. Dostupné z ASPI. 
33 Povinně vykupující je obchodník s elektřinou, kterého pro daný region vybere MPO. Pokud 

ministerstvo nikoho nevybere je povinně vykupujícím dodavatel poslední instance podle § 12a odst. 1 EZ. 
34 Srovnej například: 

MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika: se zaměřením na obnovitelné zdroje. 

Praha: C. H. Beck, 2009. 

 

HOLÍK, Martin. Právní úprava podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a její vývoj. 

Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 1, s. 64: ,,Rozvoj obnovitelných zdrojů v České 

republice byl sice nastartován zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, vrcholu však tento 

rozvoj dosáhl v důsledku legislativní chyby v tomto zákoně, kdy Energetický regulační úřad nemohl 

pružně reagovat na vývoj cen komponentů a ani vláda se tímto stavem po dlouhou dobu odpovídajícím 

způsobem nezabývala. Došlo tak k nárůstu počtu fotovoltaických výroben a instalované kapacity 

ve fotovoltaice, a to za výkupní cenu, která neodpovídala aktuálním cenám jednotlivých komponentů. 

V důsledku toho došlo ke zdražení energie z obnovitelných zdrojů a k její diskreditaci v očích veřejnosti.“ 
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tedy bez umělých dotací a finančních podpor takové výroby, není nutné ani vhodné dále 

se tématu finanční podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v této práci 

věnovat.  

V souvislosti s ZPOZE lze v neposlední řadě uvést, že jako jednu z forem 

nefinanční podpory uchovává již z minulosti právo výrobců elektřiny z obnovitelných 

zdrojů na přednostní připojení svého zdroje elektřiny k přenosové soustavě 

nebo distribučním soustavám.35 Tato skutečnost může být důležitá i pro další rozvoj 

výroben elektřiny. Podrobnosti o tomto tématu lze nalézt v kapitole věnující se připojení 

výrobny elektřiny k elektrizační soustavě. 

 

3.4. Stavebně právní předpisy 

 

Zájemce o provozování výrobny energie z obnovitelných zdrojů na českém 

území musí při realizaci svého záměru respektovat samozřejmě nejen výše popsanou 

úpravu předpisů energetického práva, ale i další právní předpisy – v realizační fázi 

zejména z oblasti stavebního práva. 

V tomto ohledu je základním právním přepisem zákon č. 183/2006 Sb., 

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

(dále jen „stavební zákon”). Tento právní předpis upravuje podmínky výstavby 

a stavební řízení. Vztahuje se tedy i na stavební řízení výroben elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů.36 Výchozím pravidlem tohoto zákona je skutečnost, že umístění 

stavby vyžaduje vydání územního rozhodnutí a provedení stavby pak standardně 

vyžaduje vydání stavebního povolení. Stavební a územní řízení může být i spojeno, 

jsou-li splněny podmínky ustanovení § 78 stavebního zákona.  

Jak bude ale uvedeno dále, výše uvedená pravidla stavebního zákona 

se v případě výroben elektřiny, zejména těch s malým výkonem, neuplatní vždy. 

A protože se dá předpokládat, že nejrozšířenějším způsobem využití oprávnění k výrobě 

elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ bude fotovoltaická elektrárna umístěná na existující 

                                                           
35 Ustanovení § 7 odst. 1 ZPOZE. 
36 Speciálním zákonem k stavebnímu zákonu je v případě výstavby malé vodní elektrárny zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). V souladu s § 55 odst. 1 písm. g) 

jsou stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu (tedy i malá vodní elektrárna) vodním 

dílem. Podle § 115 odst. 1, pokud vodní zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení 

o věcech upravených vodním zákonem podle stavebního zákona, jde-li o rozhodování týkající se vodních 

děl a vodohospodářských úprav. 
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budově, vyrábějící primárně pro vlastní spotřebu elektřiny v daném objektu, zvolil jsem 

výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 10 kW 

instalovanou na stavbě jako modelový příklad pro tuto část práce.   

Ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění pozdějších předpisů, patří zásobování stavby elektrickou energií 

mezi technická zařízení stavby, je její nedílnou součástí a spolu s dalším technickým 

vybavením zabezpečuje způsob využití stavby, pro který byla navržena a provedena 

a ke kterému bylo následně povoleno i její užívání. Výrobny elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie s instalovaným výkonem do 10 kW, kterým se věnuje tato práce, 

se v souladu s výše uvedeným dají podřadit pod technická zařízení stavby, a to ať už 

budou instalované na zastavěném stavebním pozemku nebo instalované na stavbě.37 

Pokud v rámci modelového příkladu výrobny budou fotovoltaické panely 

umísťovány na stavbu či do stavby, bude se jednat o změnu dokončené stavby, 

tedy stavební úpravu, pro kterou se podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje 

územní rozhodnutí ani územní souhlas.38  

 Způsob povolení k provedení instalace výrobny elektřiny je nutné posuzovat 

podle konkrétně navržených stavebních úprav. V případě výroben elektřiny 

instalovaných na stavbě je základní variantou modelového příkladu podřazení 

pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tedy pod takové stavební 

úpravy, které pro svoji realizaci nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu.39 Současně platí, že stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným 

výkonem do 20 kW, s výjimkou stavby vodního díla, nevyžadují podle § 103 odst. 1 

písm. e) bod 9. stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

                                                           
37 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Fotovoltaika: metodická pomůcka Ministerstva pro místní 

rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z www: 

<http://www.mmr.cz/getmedia/b4a94988-32fd-4b69-a548-82a288467769/FVE-web_01_2014.pdf>. 
38 Ovšem pokud by bylo technické zařízení stavby určené pro instalaci vně stavby (na pozemku), 

je možné takový záměr v souladu se stavebním zákonem vyhodnotit jako změnu podléhající územnímu 

posouzení. 
39 Podle samotného ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se pravidlo uplatní s výjimkou 

stavebních úprav, kterými se zasahuje do nosných konstrukcí stavby, mění se vzhled stavby ani způsob 

užívání stavby, které vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí nebo jejich provedení může negativně 

ovlivnit požární bezpečnost stavby. Dále se uvedené pravidlo nepoužije tehdy, pokud jde o stavební 

úpravy stavby, která je kulturní památkou. V takovém případě se jedná se o stavební úpravy, 

které vyžadují stavební povolení. 
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Z obsahu ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona dále vyplývá, že pokud 

provedení stavebních úprav spojených s instalací výrobny elektřiny nevyžadovalo 

podle § 103 odst. 1 písm. d) nebo § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 stavebního zákona 

stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nevyžaduje užívání výrobny elektřiny 

oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas.40 

Náročnější požadavky na umístění a provedení výrobny elektřiny 

podle § 28 odst. 5 EZ, než představuje pro tuto práci zvolený modelový příklad 

fotovoltaické elektrárny instalované na stavbě, budou odpovídajícím způsobem 

znamenat i odchylky od výše uvedeného základního, administrativně nejjednoduššího 

postupu. Odchýlení od modelového příkladu, spočívající v nutnosti existence určitých 

povolení z hlediska umístění, provedení nebo užívání, tak vzniknou například v případě 

fotovoltaické výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, instalované nikoliv 

na stavbě, ale na zastavěném stavebním pozemku.41 Sám stavební zákon však v § 4 

přímo ukládá upřednostňovat zjednodušené postupy tam, kde je to možné, a mám za to, 

že administrativní ulehčení pro malé výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů může být 

jedním z podstatných nástrojů podpory jejich rozvoje. 

 

3.5. Vybrané související právní předpisy 

 

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, nakonec nadále navazuje na předchozí praxi,42 kdy je v souladu s § 8 odst. 1 

písm. a) části čtyřicáté sedmé od daně z elektřiny osvobozena elektřina ekologicky 

šetrná vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud je v těchto 

odběrných místech současně spotřebována a instalovaný výkon výrobny elektřiny 

podle EZ nepřesahuje 30 kW. Ekologicky šetrná elektřina je tímto zákonem vymezena 

jako „elektřina pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální 

                                                           
40 Ustanovení § 120, resp. § 122 stavebního zákona. 
41 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Fotovoltaika: metodická pomůcka Ministerstva pro místní 

rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z www: 

<http://www.mmr.cz/getmedia/b4a94988-32fd-4b69-a548-82a288467769/FVE-web_01_2014.pdf>. 
42 Srovnej: 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FRANK BOLD ADVOKÁTI. Osvobození od daně z elektřiny. [online]. 

[cit. 2016-04-19]. Dostupné z www:  

<http://www.fbadvokati.cz/novinky/energetika/osvobozeni-od-dane-z-elektriny>. 
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energie, nebo vyrobená ve vodních elektrárnách, nebo vyrobená z biomasy 

podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených 

z biomasy, nebo vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo vyrobená 

z palivových článků.“ 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v reakci na novelu EZ realizovanou 

zákonem č. 131/2015 Sb., účinností zákona č. 125/2016 Sb. nově vymezuje, že příjmy 

z výroby elektřiny, pro které nebude již podle energetického zákona vyžadována licence 

udělovaná ERÚ (výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW podle § 28 odst. 

5 ve spojení s § 3 odst. 3 EZ), budou zdaňovány jako ostatní příjmy podle § 10 odst. 1 

písm. a) a nikoliv jako příjem z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské 

oprávnění.43 Tyto tzv. ostatní příjmy podléhají testu osvobození podle 

§ 10 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů, podle kterého jsou příjmy do 30 000 Kč 

ve zdaňovacím období od daně z příjmů osvobozeny. Způsob zdanění příjmů z provozu 

výroben elektřiny u právnických osob se v souvislosti s touto změnou nemění. 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, 

vymezuje předmět daně ze staveb v ustanovení § 7 odst. 1 zákona. Zda je možné 

výrobnu elektřiny považovat za zdanitelnou stavbu podle tohoto ustanovení je pak vždy 

nutné posuzovat samostatně v konkrétním případě. V modelovém příkladu 

fotovoltaické elektrárny tedy bude základní otázkou to, zda konstrukce, nesoucí 

výrobnu elektřiny, je umístěna na střeše budovy nebo samostatně na volném 

prostranství. Fotovoltaické panely umístěné na budovách zpravidla nejsou považovány 

za samostatné stavby a budova, na které je umístěna, je pak zdaňována standardním 

způsobem podle druhu a využití. Předmětem daně ze staveb nebude ani nosná 

konstrukce pro tyto panely umístěná na volném prostranství v případě, pokud bude 

svým řešením rozebíratelná, umožňující relativně snadné odstranění nebo přemístění 

celé konstrukce.44 

 

 

                                                           
43 Ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 

č. 125/2016 Sb. 
44 ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY. Fotovoltaické elektrárny a daň z nemovitosti. [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z www: 

<http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-

sdeleni/2010/fotovoltaicke-elektrarny-a-dan-z-nemovit-3997>. 
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3.6. Vybrané související strategické dokumenty 

 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020 

 

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 vymezuje plán 

na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v ČR do roku 2020. Hlavním cílem 

je zajistit kvalitní životní prostředí, přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů 

a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.45  

V souvislosti s ochranou klimatu je tento dokument rovněž zaměřen na oblast 

snižování emisí skleníkových plynů. Jedním z předpokládaných nástrojů směřujících 

ke snižování emisí je i podpora obnovitelných zdrojů energie, které by současně měly 

být využívány efektivně a k přírodě šetrným způsobem.46 

 

Státní energetická koncepce 

 

Decentralizované výrobní zdroje zohledňuje i současné znění Státní energetické 

koncepce. Prostřednictvím své národní energetické koncepce ČR vytváří podmínky 

využití dostupných tuzemských energetických zdrojů, aby způsobem maximálně 

šetrným k životnímu prostředí, v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, 

byly zajištěny spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny.47 

Státní energetická koncepce v tomto rámci konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, 

jichž chce stát dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství 

v podmínkách tržně orientované ekonomiky. Tyto priority a cíle jsou stanovovány 

v souladu s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, postupům a standardům EU, 

jakož i k závazkům ČR plynoucím z mezinárodních smluv v oblasti energetického 

hospodářství a životního prostředí.  

                                                           
45 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Státní politika životního prostředí České republiky 

2012 – 2020. [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

< http://www.mzp.cz/cz/statni_politika_zivotniho_prostredi>. 
46 Tamtéž. 
47 CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
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Vzhledem k vývoji právních předpisů v EU i ČR prochází Státní energetická 

koncepce pravidelnou aktualizací.48 Současná platná energetická koncepce je dána 

usnesením vlády č. 365 ze dne 18. května 2015. Naplňování priorit a cílů Státní 

energetické koncepce vyhodnocuje MPO, o výsledcích informuje Vládu ČR. V případě 

potřeby vládě rovněž překládá návrhy na její změnu. 

 

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje 

 

Směrnice č. 2009/28/ES mimo jiné stanovuje povinnost členských států 

zpracovat Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů, který má naplňovat 

celkový závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů energie v roce 2020 

stanovený pro ČR i příslušné dílčí cíle z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů 

v jednotlivých letech do roku 2020. V této souvislosti má proto národní akční plán 

obsahovat především opatření a způsob dosažení zmíněných cílů, 

včetně předpokládaných hodnot vyrobené energie a instalovaných výkonů 

pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů v jednotlivých letech, a tím v konečném 

důsledku přispívat ke snížení závislosti ČR na fosilních palivech. Národní akční plán 

pro obnovitelné zdroje (dále jen „NAP OZE”) je sestavován v souladu se Státní 

energetickou koncepcí. 

Struktura akčního plánu je závazně daná rozhodnutím Komise č. 2009/548/ES 

ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro Národní akční plán pro energii 

z obnovitelných zdrojů podle směrnice č. 2009/28/ES.49 V návaznosti na pravidla daná 

směrnicí a rozhodnutím jsou základní procesní pravidla, včetně způsobu předkládání, 

nastaveny v ustanovení § 3 ZPOZE. Za zpracování národního akčního plánu 

je odpovědné MPO. Z důvodu dynamického vývoje obnovitelných zdrojů energie se ČR 

rozhodla přistoupit k pravidelné aktualizaci akčního plánu, aniž by to bylo požadováno 

zmíněnou směrnicí.50 Plnění a vyhodnocení národního plánu by mělo v souladu 

                                                           
48 Více se proto lze o aktuální verzi Státní energetické koncepce dozvědět na webových stránkách MPO 

dostupné na: 

<www.mpo.cz> 
49 Závaznost dané formy dokumentu je provedena z důvodu vzájemné porovnatelnosti akčních plánů 

a navržených hodnot mezi jednotlivými členskými státy. 
50 Aktuální znění NAP OZE je z prosince roku 2015. Tento akční plán je druhým plánem vypracovaným 

za účinnosti ZPOZE. 
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s nastavenými postupy probíhat minimálně jednou za dva roky. NAP OZE, 

i jeho aktualizace, schvaluje Vláda ČR.51 

 

Národní akční plán pro chytré sítě 

 

Rozvoj decentralizované výroby elektřiny bude znamenat změny ve využití sítě, 

což zároveň předpokládá vyšší technické i organizační nároky na řízení a regulaci 

elektrizační soustavy.52 Protože bez změny způsobu řízení soustavy bude obtížné 

zvládnout očekávaný nárůst výroby v malých zdrojích, Národní akční plán 

v tomto ohledu jako řešení navrhuje postupné zavedení inteligentních sítí 

a souvisejících podpůrných opatření. 

Existence národního akčního plánu pro implementaci inteligentních sítí (dále 

jen „NAP SG”) do stávajícího modelu fungování energetiky v ČR vychází z požadavků 

vyplývajících ze Státní energetické koncepce, když tento akční plán detailněji 

rozpracovává obecný cíl rozvoje chytrých sítí uvedený v aktualizované energetické 

koncepci z roku 2015. 

                                                           
51 Důvodová zpráva k zákonu č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z ASPI. 
52 A to proto, že výroba elektřiny přestává být plně řízena poptávkou/spotřebou a je v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie ve stále větší míře závislá na přírodě. Srovnej: 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán Smart Grids. [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z www: 

<download.mpo.cz/get/52353/60358/633373/priloha003.pdf>. 
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4. Základní pojmy 

 

Elektrizační soustava je na území ČR tvořena technickým souborem zařízení 

pro výrobu, přenos, distribuci, odběr a konečnou spotřebu elektrické energie.53 

Tento systém se řídí jednak fyzikálními zákony a v tržním prostředí ekonomickým 

zákonem nabídky a poptávky.54 

Základní model fyzické dodávky vychází ze vztahu výrobce elektřiny, 

provozovatele soustavy a zákazníka (konečného odběratele elektřiny). Základní úroveň 

rozvodu elektřiny představuje přenosová soustava, na kterou navazuje distribuční 

soustava vycházející z míst napojení na přenosovou soustavu. Prostřednictvím 

distribuční soustavy je elektřina rozváděna (distribuována) z přenosové sítě 

k odběratelům.55 V obchodní rovině může do výše uvedeného základního vztahu 

vstupovat další účastník trhu s elektřinou, a to obchodník s elektřinou.56  

Z hlediska účastníků trhu s elektřinou platí, že výroba, obchod i dodávka 

elektřiny jsou plně tržními činnostmi, když existuje konkurence jak mezi výrobci, 

tak mezi obchodníky. Naopak provozovatelé soustav jsou v podstatě monopolní 

poskytovatelé služeb přenosové nebo distribuční soustavy a jejich služby představují 

regulovanou část trhu. V souvislosti s energetickým trhem v ČR je rovněž nutné 

připomenout existenci operátora trhu,57 jehož úkolem je koordinace trhu s elektrickou 

energií a plynem, jakož i samostatný regulační orgán pro energetická odvětví - ERÚ.58 

Základním modelem trhu s elektřinou je v ČR, stejně jako v celé EU, princip 

regulovaného přístupu k sítím, který vychází z úpravy směrnice č. 2009/72/ES.59 

                                                           
53 V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. a) bodu 4. EZ se elektrizační soustavou rozumí vzájemně 

propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických 

přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační 

a telekomunikační techniky, a to na území České republiky. 
54 CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
55 Výrobny elektřiny s velkým výkonem jsou připojeny do přenosové soustavy, do distribuční soustavy 

jsou připojeny elektrárny s menším výkonem, takže elektřina vyrobená v menších výrobnách nevyužívá 

ke svému přenosu přenosovou soustavu. 
56 KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
57 Operátor trhu (OTE, a.s.) je akciová společnost založená státem. Postavení operátora trhu jako držitele 

licence na tuto činnost, jeho práva a povinnosti, jsou vymezené zejména v § 20a EZ. 
58 Kompetence ERÚ jsou vymezeny v § 17 EZ. 
59 KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
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4.1. Právní úprava pojmu výroba elektřiny 

 

Právní předpisy na úrovni právní síly zákona, zabývající se podmínkami 

podnikání v energetice nebo podporovanými zdroji energie, zařazují výrobu elektřiny 

mezi předmět podnikání v energetických odvětvích.60 Protože podle § 3 odst. 3 EZ 

mohou podnikat v energetických odvětvích na území ČR za podmínek stanovených 

tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené ERÚ, na výrobu elektřiny 

se ve smyslu § 4 EZ uděluje licence, a to nejvýše na 25 let.  

Konkrétněji ale pojem výroba elektřiny v těchto  právních předpisech definován 

není. Pojem výroba elektřiny je tak nutné vykládat prostřednictvím pojmu výrobna 

elektřiny, respektive výrobce elektřiny. 

 

4.2. Právní úprava pojmu výrobna elektřiny 

 

Podle § 2 odst. 2 písm. a) bodu 18. EZ se výrobnou elektřiny rozumí energetické 

zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu. Výrobna elektřiny zahrnuje 

jak technologické zařízení pro přeměnu energie, tak stavební část a všechna nezbytná 

pomocná zařízení.61  

Výrobnou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie se pro účely zákona 

o podporovaných zdrojích energie rozumí výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.62 

Vzhledem ke skutečnosti, že tato práce předpokládá budoucí rozvoj malých, 

decentralizovaných zdrojů energie, které budou využívat především domácnosti, 

lze pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu předpokládat využití zejména 

fotovoltaických elektráren. Z pohledu definice výrobny elektřiny lze pak fotovoltaickou 

                                                           
60 Ustanovení § 3 odst. 3 EZ. 
61 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 18. EZ. 
62 Podle § 2 ZPOZE jsou obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 

energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie 

vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod 

a energie bioplynu. Druhotnými zdroji se rozumí využitelné energetické zdroje, jejichž energetický 

potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování 

z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo 

odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti. 

Vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla se rozumí kombinovanou výrobou elektřiny 

a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně 

probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení. 
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elektrárnu charakterizovat jako soubor určitého počtu solárních panelů jako generátorů 

proudu, dále střídačů, podpůrných a jistících prvků, v neposlední řadě včetně 

konstrukčních prvků a kabeláže. Solární elektrárny se vzájemně liší především 

svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip výroby energie - dopadem 

slunečního záření na fotovoltaické panely se energie přemění ve střídačích na střídavé 

veličiny a poté je předána do soustavy nebo do odběrného elektrického zařízení.63 

 

4.3. Právní úprava pojmu výrobce elektřiny 

 

Z obchodního pohledu je výrobce fyzická nebo právnická osoba, která vstupuje 

do obchodu s elektřinou s nabídkou elektřiny pro stranu poptávky, kterou tvoří 

odběratelé elektřiny jako jeho zákazníci.64 Z technologického pohledu je výrobce osoba 

provozující zařízení na výrobu elektřiny, které buď vlastní, nebo je mu svěřeno 

jeho provozování na základě jiného právního titulu k užívání. 

Zákon, zejména v ustanovení § 23 EZ, proto upravuje práva a povinnosti výrobce 

jak z obchodního, tak technologického hlediska. 

V technologickém smyslu je právem výrobce připojit své výrobní zařízení 

k elektrizační soustavě, pokud je držitelem licence na výrobu elektřiny a splňuje 

podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám. Navazujícím 

základním právem v obchodním smyslu je možnost dodávky (prodeje) vyrobené 

elektřiny dalším účastníkům trhu prostřednictvím přenosové nebo distribuční soustavy, 

tedy obecně umožnění podnikání na elektroenergetickém trhu. Pokud se výrobce 

elektřiny rozhodne dodávat vyrobenou elektřinu jiným účastníkům trhu, vzájemná práva 

a povinnosti budou vymezeny zejména ve smlouvě o dodávce elektřiny ve smyslu § 50 

odst. 1 EZ.  

                                                           
63 KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
64 Z hlediska obchodních vztahů jsou základními rolemi výrobce a spotřebitel. Do tohoto vztahu může 

jako zprostředkovatel vstoupit obchodník s elektřinou, jehož úkolem je koncentrovat poptávku 

od množství konečných spotřebitelů a nabídku od množství výrobců. Přímý vztah mezi výrobcem 

a zákazníkem je samozřejmě možný, ale má smysl pouze pro dlouhodobé dodávky mezi větším výrobcem 

a velkým spotřebitelem a není příliš obvyklý. Pro více informací srovnej: 

CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
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Zákonné povinnosti výrobce pak směřují zejména vůči provozovateli soustavy, 

do které je výrobna elektřiny připojena (podmínky připojení a technické podmínky 

výrobny, předávání dat pro přípravu provozu, podřízenost technickému dispečinku) 

a rovněž vůči operátorovi trhu (předávání dat o vyrobené elektřině). Základem těchto 

povinností jsou požadavky na bezpečnost, zamezení nepřípustného ovlivňování 

distribuční soustavy a ostatních uživatelů soustavy, stejně jako snaha o zamezení 

jiných případů negativního ovlivňování parametrů kvality distribuční soustavy mimo 

stanovené meze.65 

 

Právní úprava pojmu výrobce elektřiny 

 

ZPOZE pro své účely pod pojmem výrobce rozumí výrobce elektřiny 

z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny z druhotného zdroje a výrobce 

elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.66  

EZ přiznává výrobci elektřiny práva a povinnosti, ale samotný pojem 

nespecifikuje. Jako základ pro konkretizaci tohoto pojmu je tak nutné spojení 

s vymezením výrobny elektřiny. Důležitým aspektem je rovněž existence licence 

na výrobu elektřiny udělené ERÚ.  

Pro základní téma této práce je významná odpověď na otázku, zda EZ 

pod pojmem výrobce elektřiny reflektuje pouze takového výrobce, který má licenci 

na výrobu elektřiny udělené ERÚ, nebo každého, kdo fakticky vyrábí elektřinu 

ve výrobním zdroji. Před účinností zákona č. 131/2015 byla výroba elektřiny vymezena 

striktně jako podnikatelská činnost, k jejíž realizaci bylo nutné pořídit si licenci 

na výrobu elektřiny. Proto se nabízela úvaha, zda pokud někdo vyráběl elektřinu nikoliv 

za účelem podnikání, byl přesto nucen ve smyslu § 3 EZ žádat o udělení licence.67 

Praxe se k této otázce postavila tak, že ano.68 I na takovou variantu výroby bylo nutné 

žádat o udělení licence, když po jejím udělení se výrobce elektřiny stal výrobcem 

                                                           
65 Podrobnosti o právech a povinnostech výrobců z technologického hlediska jsou uvedeny zejména 

v dispečerském řádu a provozních pravidlech přenosové a distribuční soustavy. 
66 Ustanovení § 2 písm. n) ZPOZE. 
67 Zda licence není jen pouhé oprávnění k podnikání, a osoby, které vyrábí elektřinu pouze pro vlastní 

spotřebu, licencí ani mít nemusí. 
68 Podle důvodové zprávy k EZ lze usuzovat, že hlavním účelem uplatňování požadavku udělení licence 

i pro výrobce pro vlastní spotřebu připojení k elektrizační soustavě (a tedy jejich zařazení mezi subjekty 

podrobené této formě státní kontroly) je možné ovlivňování bezpečnosti a spolehlivosti provozu 

elektrizační soustavy těmito výrobními zdroji. 
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elektřiny ve smyslu energetického zákona. Do účinnosti novely č. 131/2015 Sb. tak bylo 

možné vyrábět elektřinu v zařízeních, která jsou připojena k elektrizační soustavě ČR, 

pouze na základě licence udělované ERÚ.69   

Z uvedeného vyplývá, že zákon č. 131/2015 Sb. poprvé výslovně zavedl úpravu, 

která při splnění dalších podmínek umožňuje výrobu elektřiny bez udělené licence. 

Zákonodárce však současně zachoval dosavadní terminologii a principy, když osoby 

vyrábějící elektřinu pro svoji vlastní spotřebu nejsou označovány za výrobce elektřiny, 

ale nadále zůstávají zákazníky. Zákazníky, kteří ve svém odběrném místě provozují 

malý výrobní zdroj s omezeným instalovaným výkonem bez licence na výrobu 

elektřiny. Proto podle mého názoru pokud energetický zákon hovoří o výrobci elektřiny, 

zejména v případě úpravy jeho práv a povinností v ustanovení § 23 energetického 

zákona, je tím nadále myšlen pouze a jen výrobce elektřiny, který je držitelem licence 

na výrobu elektřiny ve smyslu EZ.70  

 

4.4. Právní úprava pojmu zákazník 

 

EZ nezavádí pojmovou strukturu zákazníků, pracuje pouze s jednotným 

vymezením pojmu zákazník.71 Přiznává tím všem kategoriím zákazníkům stejná práva 

a povinnosti.72 Optikou EZ tak není činěn rozdíl mezi velkým zákazníkem (například 

průmyslový areál), jehož zařízení je připojeno k vysokému napětí s velkým rozsahem 

                                                           
69 Podle právní úpravy účinné do 1. ledna 2016 bylo možné zrealizovat výrobnu elektřiny o jakémkoliv 

výkonu bez licence pouze tehdy, pokud se jednalo o ostrovní systém. Protože však tato varianta 

výrobního ostrovního provozu není propojena s elektrizační soustavou (a není realizována za účelem 

podnikání) je také mimo režim energetického zákona. Na přípustnosti této varianty provozu nic 

nezměnila ani účinností posední novely energetického zákona.   
70 Prováděcí právní předpisy k EZ a ZPOZE podpůrné argumenty pro specifikaci pojmu výrobce elektřiny 

neposkytují. Z logiky toho, že jsou prováděcí právní předpisy k těmto zákonům, s tímto pojmem 

samozřejmě operují, ovšem nijak nevymezují jejich vazbu k licenci či k podnikání. Konstrukce vyhlášky 

PTE důsledně rozlišuje mezi výrobcem elektřiny a výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického 

zákona (lze však pouze domýšlet, že to je z důvodu, že k jedné činnosti výslovně licence vyžadována je 

a k druhé není). Pro úplnost je ale možné upozornit na schválená Pravidla provozování distribuční 

soustavy všech provozovatelů regionálních distribučních soustav. Z terminologie Pravidel provozování 

distribuční soustavy jasně vyplývá, že pro účely těchto pravidel se za výrobce elektřiny považuje pouze 

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na výrobu elektřiny a zároveň elektřinu vyrábí.  
71 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 17. EZ, podle kterého je zákazníkem osoba, která nakupuje 

elektřinu pro své vlastní konečné užití v odběrném místě. 
72 Do účinnosti zákona č. 158/2009 Sb., kterým se měnil EZ, zákon rozlišoval pojmy chráněný zákazník 

a konečný zákazník. Po otevření trhu s elektřinou tedy platí, že se již kategorie zákazníků nerozděluje, 

a zavedl se pouze pojem zákazník. 
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odběru elektřiny a domácností odebírající elektřinu ze sítě nízkého napětí s minimálním 

odběrem elektřiny.  

Základním právem zákazníka na elektroenergetickém trhu je možnost nakupovat 

elektřinu.73 Zákazník má v tomto ohledu právo nakupovat elektřinu nejen od držitelů 

licence na výrobu elektřiny nebo od držitelů licence na obchod s elektřinou, ale má 

i možnost nakupovat elektřinu z jiných států nebo na krátkodobém trhu s elektřinou, 

který organizuje operátor trhu. Zákazník má právo nejen na bezplatnou změnu 

dodavatele elektřiny, ale i na bezplatnou volbu dodavatele elektřiny.74 Aby mu mohla 

být nakoupená elektřina skutečně dopravena do jeho odběrného místa, má každý 

zákazník v souladu s § 28 EZ právo na připojení svého elektrického zařízení 

k elektrizační soustavě, a to vůči provozovateli územně příslušné soustavy.75  

 

Smluvní zajištění dodávky elektřiny zákazníkovi 

 

Právní vztahy mezi účastníky trhu s elektřinou vznikají zpravidla na základě 

smluv, jejichž typy a podstatné náležitosti upravuje EZ.76 Vzhledem k tomu, 

že na základě § 22 odst. 1 EZ je zákazník výslovně zařazen mezi účastníky trhu 

s elektřinou, platí, že právní vztahy, na základě kterých dochází k realizaci dodávek 

elektřiny do jeho odběrného místa, lze při respektování rámce daného ustanovením 

§ 50 EZ realizovat pouze dvěma způsoby.77 

Základním smluvním typem je smlouva o dodávce elektřiny, definovaná v § 50 

odst. 1 EZ. Na základě smlouvy o dodávce elektřiny si tedy spotřebitel pořizuje 

elektřinu. Aby však spotřebitel reálně mohl nakoupenou elektřinu využít, musí mu být 

dopravena do jeho odběrného místa, kde ji spotřebuje. K smluvnímu zajištění dopravy 

elektřiny do odběrného místa spotřebitele slouží smlouva o zajištění služby distribuční 

                                                           
73 Ustanovení § 28 odst. 1 písm. b) EZ. 
74 Postupuje se přitom podle vyhlášky PTE. 
75 Každý provozovatel regionální distribuční soustavy má své vymezené území (§ 2 odst. 1 písm. a) EZ) 

vymezeno licencí na distribuci. Distribuční soustava provozovatele regionální distribuční soustavy je 

přímo připojena k přenosové soustavě (§ 2 písm. s) ZPOZE). V České republice existují tři provozovatelé 

regionálních distribučních soustav - EON Distribuce a.s., PRE Distribuce a.s. a ČEZ Distribuce a.s. 

V rámci vymezených území provozovatelů regionálních distribučních soustav mohou existovat 

(a existují) tzv. provozovatelé lokálních distribučních soustav (§ 2 písm. t) ZPOZE), jejichž distribuční 

soustava není přímo připojena k přenosové soustavě. 
76 Ustanovení § 50 odst. 3 EZ. 
77 Zvláštní možností je tzv. rozúčtování elektřiny, které vychází z oprávnění zákazníka vymezené 

v ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) EZ. 
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soustavy, definovaná v § 50 odst. 6 EZ. Případně zákazník uzavírá podpůrně další 

smlouvy (jako např. smlouvu o zúčtování odchylek) s účastníky trhu s elektřinou. 

V praxi, zejména u malých zákazníků, je však nejčastější situace, kdy zákazník 

uzavře ve smyslu § 50 odst. 2 EZ smlouvu o sdružených službách dodávek 

s obchodníkem nebo výrobcem, na základě které se tento dodavatel zaváže dodávat 

elektřinu (v obchodním smyslu), a na své jméno a na svůj účet zajistit distribuci 

elektřiny. Zákazník tedy uzavírá smlouvu pouze se svým zvoleným dodavatelem 

a dodavatel svými smluvními vztahy zajistí ostatní nezbytné služby. Pro zákazníky 

je takový způsob zajištění dodávky elektřiny snazší, neboť zákazník pak přímo 

vystupuje pouze v jednom smluvním vztahu a veškeré smluvní záležitosti řeší 

pouze s jedním smluvním partnerem.78 

 

Zákazník provozující výrobnu elektřiny 

 

Novela EZ, realizovaná zákonem č. 131/2015 Sb., nezavádí novou kategorii 

účastníka trhu s elektřinou, ale nadále pracuje s pojmy výrobce elektřiny a zákazník. 

Namísto formulace zákonné výjimky z povinnosti výrobce elektřiny mít za každých 

okolností licenci na výrobu elektřiny se právní úprava vydala směrem rozšíření práv 

zákazníka o oprávnění provozovat za určitých podmínek výrobnu elektřiny, aniž by 

z pohledu energetického zákona ztratil svůj status zákazníka.  

Role výrobce a zákazníka zůstává striktně oddělena, byť oba tyto typy účastníků 

trhu budou disponovat výrobnou elektřiny, jejíž definiční znaky jsou uvedeny 

v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 18 EZ. Za výrobce elektřiny budou stále 

považovány jen ty osoby, které vyrábějí elektřinu na základě udělené licence. Zákazníci 

vyrábějící elektřinu jen pro vlastní potřebu, bez povinnosti existence licence 

na tuto výrobu, nebudou moci uplatňovat práva svěřená výrobcům elektřiny a nebudou 

                                                           
78 V případě, kdy obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny zajišťuje dodávku elektřiny zákazníkovi 

prostřednictvím smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 EZ, uzavírá 

provozovatel distribuční soustavy s obchodníkem s elektřinou nebo výrobcem elektřiny rámcovou 

smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny. Rámcová smlouva zahrnuje všechna odběrná místa zákazníků, 

kterým dodává elektřinu jeden obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny na vymezeném území 

daného provozovatele distribuční soustavy. 
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povinni plnit povinnosti svěřené výrobcům elektřiny, pokud jim tato práva a povinnosti 

nebudou alokována výslovně jako zákazníkům.79  

 

4.5. Právní úprava pojmu odběrné místo a jeho definičních znaků 

 

Pod pojmem odběrné místo EZ rozumí místo, které je připojeno k přenosové 

nebo k distribuční soustavě a kde je instalováno odběrné elektrické zařízení80 jednoho 

zákazníka, včetně měřicích transformátorů, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.  

Pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých odběrných míst připojených 

k elektrizační soustavě, jako míst spotřeby elektrické energie zákazníkem,81 

vytváří  a spravuje operátor trhu, v souladu s § 16 odst. 1 vyhlášky PTE, číselníky 

odběrných míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách. Tyto identifikační 

číselné kódy odběrného místa v praxi zákazníkovi jako účastníkovi trhu přiděluje 

a sděluje provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.82 

Zákazník má před uskutečněním dodávky elektřiny od jiného výrobce elektřiny 

nebo obchodníka s elektřinou zákonnou povinnost zaregistrovat se u operátora trhu.83 

Registrace účastníka trhu s elektřinou do systému operátora trhu vyplývá z EZ, 

tedy bez potřeby smluvního vztahu s operátorem trhu, a je v případě konečných 

zákazníků zpravidla zajišťován v rámci smluvního vztahu s dodavatelem elektřiny.84 

Operátor trhu na základě registrace přiděluje účastníkům trhu identifikační číslo 

registrovaného účastníka trhu s elektřinou. V případě zákazníka je toto číslo shodné 

s identifikačním číselným kódem jeho odběrného místa a zákazník je tak registrován 

v informačním systému operátora trhu prostřednictvím svého odběrného místa. 

                                                           
79 Například vyhláška PTE, ve snaze rozlišit oba režimy výroby, terminologicky rozlišuje mezi výrobci 

elektřiny s jejich výrobnou elektřiny a výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ. 
80 V energetickém zákoně není tento pojem specifikován, i když s ním zákon spojuje některá pravidla. 

Odběrné elektrické zařízení je veškeré elektrické zařízení zákazníka pro konečnou spotřebu elektřiny, 

tedy elektrické zařízení sloužící nebo určené k odběru elektřiny. Toto elektrické zařízení připojené 

k distribuční soustavě buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím společné domovní 

instalace. Toto zařízení spolu s měřícími transformátory tvoří odběrné místo. 
81 BOUŠOVÁ I., CHVÁTAL T., MIKYSKA M., NEUŽIL J., PLECHÁČ F., ZAPLATÍLEK J. 

Energetická legislativa v kostce 2. Komentář k Energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií 

včetně prováděcích předpisů k oběma zákonům. Aktualizované vydání, Praha: Done, 2005. 
82 Ustanovení § 16 odst. 2 vyhlášky PTE. 
83 Ustanovení § 28 odst. 2 písm. i) EZ. 
84 CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
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Smyslem úpravy je, aby systém operátora trhu reflektoval každé odběrné místo 

skutečně připojené k soustavě a odrážel tak fyzikální realitu.85 

 

Předávací místo 

 

Pro identifikaci všech objektů připojených k elektrizační soustavě je potřeba 

vedle místa, kde zákazník odebírá elektřinu, označit i místo, kde výrobce, případně 

dodavatel (např. ze zahraničí), dodává elektřinu do elektrizační soustavy. 

Takovým místem, kde dochází předání a převzetí elektřiny mezi provozovatelem 

soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k takové soustavě 

připojeno, se rozumí předávací místo.86 Z pohledu provozovatelů distribučních 

soustav87 tento pojem znamená místo styku mezi distribuční soustavou a zařízením 

uživatele distribuční soustavy, kde elektřina do distribuční soustavy vstupuje nebo z ní 

vystupuje. 

Z hlediska postupu vzniku identifikačního čísla předávacího místa, 

jeho registrace a přidělení registračního čísla, platí obdobná pravidla jako v případě 

odběrného místa. Pokud je v nové výrobně elektřiny uskutečňována dodávka i odběr 

elektřiny, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v souladu 

s § 17 odst. 2 vyhlášky PTE zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo 

pro odběr elektřiny.88 Pro účely této práce je nutné zdůraznit, že pravidlo v předchozí 

větě neplatí v případě výrobny elektřiny připojené do odběrného místa zákazníka 

podle § 28 odst. 5 EZ, protože na základě ustanovení § 17 odst. 4 vyhlášky PTE 

se takové odběrné místo zákazníka registruje jako odběrné místo zákazníka s příznakem 

„výroba do 10 kW“. 

 

                                                           
85 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán Smart Grids. [online]. [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z www: 

<download.mpo.cz/get/52353/60358/633373/priloha003.pdf>. 
86 Ustanovení § 2 písm. e) vyhlášky PTE. Výslovně je zde uvedeno, že předávacím místem nemůže být 

odběrné místo. 
87 Srovnej: 

Pravidla provozování distribučních soustav EON Distribuce a.s., PRE Distribuce a.s. a ČEZ Distribuce 

a.s. 
88 Již registrované předávací místo výrobny elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém 

je uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje 

provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v souladu s § 17 odst. 3 vyhlášky PTE zvlášť 

pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny pouze na žádost výrobce elektřiny. 
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Odběrné a předávací místo (OPM) 

 

Protože právní předpisy přistupují k odběrnému místu jako k místu, kde dochází 

ke spotřebě elektřiny prostřednictvím odběrného elektrického zařízení zákazníka, 

nikoliv jako k místu, kde dochází k předání a převzetí elektřiny mezi provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy a zákazníkem,89 pro účely realizace obchodu 

s elektřinou, zvláště pak v systému operátora trhu,90 se hovoří o tzv. OPM (odběrná 

a předávací místa). OPM zajišťují informační propojení mezi obchodním prostředím 

a technologií elektrizační soustavy, když ve své podstatě informují, o jaký typ místa 

(uzel elektrizační soustavy) se jedná a kde je v přenosové nebo distribuční soustavě 

umístěn. 

 

Rezervovaný příkon 

 

S odběrným místem zákazníka je spojen rezervovaný příkon.91 Velikost 

rezervovaného příkonu je vždy pro konkrétní odběrné místo (místo připojení) 

sjednávána ve smlouvě o připojení. Existence smlouvy o připojení se tak stává 

základním předpokladem pro budoucí realizaci dodávek elektřiny do tohoto odběrného 

místa.92 Zajištění požadované hodnoty příkonu se technicky realizuje využitím 

stávajících sítí nebo vybudováním rozvodů v majetku provozovatele soustavy.93  

 

 

 

 

                                                           
89 Tedy spíše jako k území, kde se nachází odběrné elektrické zařízení, které je připojeno, než k místu, 

kde se střetává odběr s distribucí (přenosem) elektřiny. 
90 KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
91 Podle ustanovení § 2 písm. a) vyhlášky o připojení je rezervovaný příkon hodnota elektrického příkonu 

v místě připojení k přenosové soustavě v MW v základním zapojení sjednaná s provozovatelem 

přenosové soustavy na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové 

soustavy v místě připojení k přenosové soustavě, nebo hodnota elektrického příkonu sjednaná 

s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu v místě připojení v MW 

na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního 

jističe před elektroměrem v A v místě připojení na hladině nízkého napětí. 
92 Ustanovení § 50 odst. 3 EZ. 
93 SZABO, Viktor. Energetická soustava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 7, 

s. 240. 
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Rezervovaný výkon 

 

Vedle situace, kdy si hodnotu rezervovaného výkonu sjednávají mezi sebou 

provozovatelé propojených soustav, je rezervovaný výkon sjednáván v případě výroben 

elektřiny připojovaných k přenosové nebo distribuční soustavě.94 Hodnota 

rezervovaného výkonu se stejně jako v případě rezervovaného příkonu sjednává 

ve smlouvě o připojení. 

Jak bylo naznačeno výše, s odběrným místem je vždy primárně spojen 

rezervovaný příkon. Pokud EZ předpokládá pro výrobny ve smyslu § 28 odst. 5 

připojení ve stávajícím odběrném místě zákazníka, vedle rezervovaného příkonu 

je žadatel o připojení svého zařízení pro výrobu nucen ve smlouvě o připojení sjednat 

i rezervovaný výkon.95 Na problematiku rezervovaného výkonu se tato práce blíže 

zaměřuje v kapitole o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě. 

 

  

                                                           
94 Ustanovení § 2 písm. b) vyhlášky o připojení. 
95 Ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky o připojení. 
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5. Výroba elektřiny jako předmět podnikání 

v energetických odvětvích 

 

Znění § 3 odst. 3 EZ účinné po 1. lednu 2016 nemění nic zásadního na základní 

filozofii právní úpravy předchozí, kdy je podnikání v energetických odvětvích, 

až na zákonem stanovené výjimky, možné jen na základě licence udělené ERÚ.96  

 

5.1. Licence v energetických odvětvích 

 

Licence v energetických odvětvích, udělovaná ERÚ,97 má povahu oprávnění, 

respektive státního souhlasu, k podnikatelské činnosti v příslušném oboru energetiky 

vymezeném v ustanovení § 3 odst. 1 EZ. Důvodová zpráva k tomuto zákonu, a ostatně 

sama podstata licence, nabízí přirovnání licence k živnostenskému oprávnění. Specialita 

této regulace, a tedy vynětí z obecné úpravy živností, je dána nejen strategickým 

významem energetiky pro chod národního hospodářství a životní úroveň obyvatelstva, 

ale i tím, že její narušení může být i příčinou obecného ohrožení.98 

Podmínky udělení či případného zániku licence jsou stanoveny v obecné části 

EZ. Licenci je možno udělit po náležitém splnění podmínek uvedených v § 5 EZ, 

podrobněji konkretizovaných ve vyhlášce ERÚ č. 8/2016 Sb., o podrobnostech 

udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Právní úprava 

tedy stanovuje přesné požadavky, které musí žadatel o licenci splnit, současně však 

nedává správnímu orgánu možnost například ve veřejném zájmu licenci po splnění 

zákonných požadavků neudělit. Znamená to, že při splnění zákonem stanovených 

podmínek musí ERÚ licenci udělit, nemá volbu, zda tak učiní či nikoliv.99 

 

 

 

                                                           
96 Ustanovení § 3 odst. 3 EZ, neměnný již od účinnosti tohoto zákona, tedy od 1. ledna 2001. 
97 Ustanovení § 17 odst. 6 písm. a) EZ. 
98 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, č.j. 1 8 As 18/2008, dostupný 

na www.nssoud.cz. 
99 Rozhodnutí Krajského soudu v Brně, č.j. 62 A 102/2013-126. Dostupné z ASPI. 
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5.2. Licence na výrobu elektřiny 

 

Výroba elektřiny je podle § 3 odst. 1 EZ předmětem podnikání v energetických 

odvětvích a nutnou podmínkou pro podnikání v energetických odvětvích je udělení 

licence, jak plyne z navazujícího ustanovení § 3 odst. 3 EZ. V souladu s ustanovením 

§ 4 odst. 1 písm. a) EZ se licence na výrobu elektřiny uděluje nejvýše na 25 let.100 

Již před účinností novelizačního zákona č. 131/2015 Sb. se objevila teoretická 

argumentace, která neakceptovala striktní požadavek na existenci licence. 

Podle některých názorů z interpretace ustanovení § 3 odst. 3 EZ zároveň vyplývalo, 

že pokud určitá osoba bude vyrábět elektřinu, avšak ne jako svoji podnikatelskou 

činnost, není povinna na tuto svoji činnost žádat o udělení licence na výrobu 

elektřiny.101 V souvislosti s požadavky na existenci licence se však praxe přiklonila 

k tomu, že o licenci musí žádat každý výrobce elektřiny, bez ohledu na povahu 

jeho výroby. Podle mého názoru je možné z tohoto zvoleného výkladu usuzovat, 

že hlavním důvodem zařazení každého výrobce mezi subjekty podrobené této formě 

státní kontroly, byla skutečnost, že výrobna elektřiny je propojena s elektrizační 

soustavou, a existuje tedy možnost negativního ovlivňování bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu elektrizační soustavy těmito výrobními zdroji. Tomu přisvědčuje skutečnost, 

že v souladu s požadavky na udělení licence musí žadatel v rámci splnění technických 

předpokladů energetického zařízení osvědčit rovněž jeho bezpečnost. 

Z uvedeného ale zároveň vyplývá, že problematika udělování licencí 

se nedotýká takové varianty výroby elektřiny, která je realizována v zařízeních, 

která nejsou připojena k elektrizační soustavě ČR (tzv. výroba elektřiny v ostrovním 

provozu). Právě z důvodu, že tato varianta výroby není propojena s elektrizační 

soustavou, provozovatel výrobního ostrovního systému, s výjimkou instalací, 

které v minulých letech získaly nárok na podporu a pobírají zelené bonusy, nepotřebuje 

                                                           
100 Na této skutečnosti novela EZ realizovaná zákonem č. 131/2015 Sb., na rozdíl například od licence na 

distribuci, nic nezměnila. 
101 Udělením licence bylo zároveň takové fyzické osobě ERÚ přiděleno identifikační číslo (IČ), 

a bez ohledu na to, že například v případě domácností byla výroba elektřiny pro určité fyzické osoby 

pouze vedlejší činností vedle zaměstnání, stali se jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 

podnikateli v oboru energetika, což mělo v některých případech nepříznivé konsekvence. Srovnej: 

PENÍZE.CZ. Chcete ušetřit za elektřinu? Nedostanete podporu a dávky! [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z www: 

<http://www.penize.cz/285518-chcete-usetrit-za-elektrinu-nedostanete-podporu-a-davky!>. 
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licenci ERÚ. Z pohledu výroby elektřiny v ostrovním provozu se v souvislosti 

s novelou č. 131/2015 Sb. nic nemění. Lze tedy shrnout, že i nadále je možné výrobu 

elektřiny v ostrovním provozu realizovat bez licence, a to o jakémkoliv výkonu. 

Jak vyplývá z názvu a předmětu této rigorózní práce, nová právní úprava 

již částečně připustila, aby se určitá varianta výroby uskutečňovala bez licence 

na výrobu elektřiny přesto, že je výrobna propojena s elektrizační soustavou. 
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6. Základní právní předpoklady výroby elektřiny 

zákazníkem pro vlastní spotřebu 

 

Novela EZ provedená zákonem č. 131/2015 Sb. vychází z principu, na základě 

kterého zákazníky jako výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu z malého výrobního 

zdroje pro vlastní spotřebu102 není třeba podrobovat licenčnímu řízení, a to jednak 

proto, že bezpečnost ani spolehlivost elektrizační soustavy v podstatě nijak zásadně 

neovlivňují, a také proto, že výroba elektřiny není těmito osobami realizována 

jako podnikatelská činnost.103 

Přesto jsou některé základní aspekty takové výroby právními předpisy 

regulovány, když zejména z ustanovení § 28 odst. 5 věty první, ve spojení 

s § 3 odst. 3 EZ, vyplývají základní právní předpoklady výroby elektřiny pro vlastní 

spotřebu zákazníka, které musí být splněny současně - zákazník elektřinu vyrábí nikoliv 

za účelem podnikání, ale pro vlastní spotřebu, v jeho odběrném místě je umístěna pouze 

jediná výrobna elektřiny, která má instalovaný výkon do 10 kW a je propojena 

s elektrizační soustavou. 

 

6.1. Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu 

 

Aby mohl elektřinu vyrábět zákazník, tedy osoba bez udělené licence na výrobu 

elektřiny, musí podle ustanovení § 3 odst. 3 EZ taková výroba elektřiny směřovat 

primárně pro vlastní spotřebu. Zákazníkova výroba elektřiny nesmí naplnit parametry, 

na základě kterých by jeho výroba byla nucena být spojena s licencí na výrobu 

elektřiny. 

 Nová právní úprava není nastavená úplně transparentně, protože ustanovení 

§ 3 odst. 3 EZ, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., paradoxně výslovně nestanovuje, 

pro které situace se licence nevyžaduje, ale ve větě druhé vymezuje, na které činnosti 

                                                           
102 Pokud není více výroben kumulováno v jednom odběrném místě, jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 3 

EZ. 
103 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. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z ASPI. 
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se licence dále vyžaduje: „Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách 

elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, 

pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční 

soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném 

odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.“ Závěry ohledně 

provozování výrobny elektřiny do 10 kW pro vlastní spotřebu je tak nutné vyvozovat 

až ve spojení s oprávněním zákazníka uvedeným v § 28 odst. 5 EZ.  

Ustanovení § 28 odst. 5 EZ umožňuje zákazníkovi provozovat výrobnu elektřiny 

(a tedy vyrábět elektřinu) bez licence, i když je propojena s distribuční 

nebo s přenosovou soustavou. Pokud ustanovení § 3 odst. 3 EZ použijeme ve spojení 

s oprávněním zavedeným v § 28 odst. 5, je tedy možné dojít k závěru, 

o kterém se teoreticky uvažovalo již při předchozí právní úpravě - pokud bude osoba 

vyrábět elektřinu nikoliv za účelem podnikání, ale pro vlastní spotřebu, může být 

tento předpoklad základem pro variantu výroby elektřiny bez nutnosti usilovat o získání 

odpovídající licence. Při aplikaci jazykového a logického výkladu zároveň není možné 

daná ustanovení interpretovat tak, že každá výrobna do 10 kW je automaticky vyjmuta 

z povinnosti licence. Z dikce výše uvedených ustavení vyplývá, že pokud i s takovou 

výkonnostně omezenou výrobnou bude chtít určitá osoba realizovat podnikatelskou 

činnost, přesněji vyrábět soustavně elektřinu za účelem dosažení zisku, bude nucena 

požádat o udělení licence na výrobu elektřiny.104 

 

6.2. Instalovaný výkon výrobny elektřiny do 10 kW 

 

Pojem instalovaný výkon je třeba odlišovat od pojmu rezervovaný výkon. 

Celkový instalovaný výkon výrobny elektřiny je časově, místně a konstrukčně nezávislý 

údaj vyjadřující velikost provozovaného energetického zařízení. Jeho výše je dána 

součtem nominálních výkonů jednotlivých výrobních jednotek.105 

Do tohoto instalovaného výkonu se započítávají rovněž záložní výrobní jednotky 

                                                           
104 EICHLEROVÁ K., HANDRLICA J., JASENSKÝ M., KOŠŤÁL V., PLÁŠILOVÁ D., 

ZÁKOUCKÝ P. Energetický zákon. Komentář. Wolters Kluwer (ČR), 2016. 
105 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2015, č.j. 6 As 173/2014 - 186, dostupný 

na www.nssoud.cz. 
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či jednotky určené pro krytí vlastní spotřeby zařízení, neboť i ty jsou součástí 

provozovaného zařízení a spoluurčují jeho velikost.106 

Do účinnosti nové vyhlášky o připojení, tedy do 1. února 2016, nebyl pojem 

instalovaný výkon specifikován ani na úrovni prováděcích právních předpisů. 

V současné úpravě se podle § 2 písm. g) vyhlášky o připojení instalovaným výkonem 

výrobny elektřiny rozumí „součet jmenovitých výkonů všech generátorů; v případě 

výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných 

solárních panelů.“ 

Instalovaný výkon, jako součet jmenovitých činných výkonů všech stejných 

zařízení, je uvedený obvykle v megawattech nebo kilowattech.107 Protože se ale jedná 

o špičkový výkon, je skutečný výkon nižší. To potvrzuje i ustálená rozhodovací praxe 

ERÚ, kdy na vydávaných licencích je uváděn celkový instalovaný výkon výrobny 

jako součet štítkových (nominálních) výkonů výrobních jednotek a nikoliv skutečný 

výkon výrobny.108 

Předmětem této práce je výroba elektřiny zákazníkem bez nutnosti dohledu 

ze strany státu prostřednictvím licence udělené ERÚ. S ohledem na zákonné podmínky 

provozování takové výrobny tato práce dále zaměřuje pouze na výrobny elektřiny 

s instalovaným výkonem do 10 kW. 

 

6.3. Propojení výrobny elektřiny s elektrizační soustavou 

 

Explicitní požadavek na propojení výrobny elektřiny provozované zákazníkem 

s přenosovou nebo distribuční soustavou vymezuje ustanovení § 28 odst. 5 EZ. 

Pokud tedy zákazník bude chtít využít svého práva provozovat výrobnu elektřiny 

bez licence, je zároveň povinen tuto výrobnu propojit, terminologií 

                                                           
106 Srovnej: 

Pravidla provozování distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. Dostupné z www: 

<www.eon-distribuce.cz>. 

Pravidla provozování distribuční soustavy PREdistribuce, a.s. Dostupné z www: 

<www.pre.cz>. 

Pravidla provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. Dostupné z www: 

<www.cezdistribuce.cz>. 
107 Tamtéž. 
108 ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD. Vyhledávač licencí. Dostupné z www: 

<http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci>. 
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EZ a jeho prováděcích předpisů vhodněji řečeno připojit, k přenosové nebo distribuční 

soustavě. 

 

Právo výrobce elektřiny na připojení 

 

Držitel licence na výrobu elektřiny má podle § 23 odst. 1 písm. a) EZ právo 

připojit své výrobní zařízení k elektrizační soustavě. Právo na připojení výrobny 

elektřiny k dané části elektrizační soustavy je tedy přiznáno obecně, jak výrobcům 

z obnovitelných zdrojů, tak i ostatním kategoriím výrobců elektrické energie.109 

Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie má však navíc právo 

na přednostní připojení, a to na základě ustanovení § 7 odst. 1 ZPOZE, které stanovuje 

povinnost provozovateli přenosové soustavy i provozovateli distribuční soustavy 

přednostně připojit výrobnu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.110 

Zároveň je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 

povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z podporovaného zdroje má být 

připojena k distribuční soustavě nebo k přenosové soustavě, poskytnout informace 

nezbytné pro připojení, jako zejména odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty 

pro přijetí i vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení. 

Podle mého názoru, opírajícího se rovněž o eurokonformní výklad daného 

adaptačního ustanovení, existuje právo na přednostní připojení pro každou výrobnu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy i pro tu, která již ve smyslu ZPOZE nemá nárok 

na podporu, nebo podporu nenárokuje. Podpůrným argumentem je znění 

směrnice č. 2009/28/ES, jejíž implementací se dotčené právo v zákoně objevilo. 

Také legislativně technická konstrukce ZPOZE naznačuje, že právo na přednostní 

připojení nemá povahu benefitu k nároku na finanční podporu, ale je to jiný, nefinanční 

                                                           
109 Právo na připojení k elektrizační soustavě přiznává EZ odděleně od práva na přístup k přenosové 

nebo distribuční soustavě. Právo na připojení je třeba vnímat jako právo na fyzické připojení zařízení 

do elektrizační soustavy. U práva na přístup se jedná o právo na dopravu elektřiny prostřednictvím 

elektrizační soustavy, resp. právo na přenos nebo distribuci elektřiny. Tak právem na připojení disponuje 

např. zákazník v § 28 odst. 1 písm. a) EZ, avšak nikoliv již obchodník s elektřinou, jehož činností je 

nákup a prodej elektřiny dalším účastníkům trhu s elektřinou, a jenž se k elektrizační soustavě fyzicky 

nepřipojuje a pouze využívá práva na přístup do soustavy stanovený v § 30 odst. 1 písm. a) EZ. 
110 Adaptace českého právního řádu na čl. 16 odst. 2 písm. b) 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. 
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druh podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vedoucí ke zvýšení 

podílů těchto výroben v celkovém energetickém mixu.111 

 

Právo zákazníka na připojení 

 

Ustanovení § 28 odst. 1 EZ zákazníkovi přiznává právo na připojení odběrného 

elektrického zařízení, do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny, ve svém odběrném 

místě. 

Jak už bylo naznačeno v předchozí části práce, i přes faktickou činnost výroby 

elektřiny není podle mého názoru možné zákazníka, který vyrábí elektřinu bez licence, 

bez dalšího označovat z pohledu platných právních předpisů za výrobce elektřiny 

ve smyslu § 23 EZ. Tato skutečnost je potvrzena tím, že zákazník provozující výrobnu 

podle § 28 odst. 5 EZ má sice právo na připojení své výrobny obdobné jako klasický 

výrobce elektřiny, ale určené nepřímo, prostřednictvím legislativně technické cesty 

odkazu - tedy ve spojení § 28 odst. 5 věta druhá s § 23 odst. 1 písm. a) EZ. 

 

Povinnost provozovatele soustavy připojit výrobnu elektřiny 

 

Zákonnému právu na připojení výrobního zařízení výrobce elektřiny 

nebo zákazníka se samovýrobou k soustavě odpovídá povinnost provozovatele 

přenosové soustavy112 i provozovatele distribuční soustavy každému, kdo požádá 

o připojení k soustavě, stanovit podmínky a termín připojení, s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos či distribuci nebo při ohrožení 

spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.113 

 Jsem toho názoru, že stávající znění této povinnosti114 při její doslovné aplikaci 

umožňuje, aby provozovatel soustavy určoval termín připojení svévolně 

bez jakéhokoliv omezení, a prodlužoval tak realizaci faktického připojení i mimo 

                                                           
111 Na rozdíl od předchozího právního stavu je existence takové povinnosti reflektována v nové vyhlášce 

o připojení, která v ustanovení § 8 odst. 1 uvádí, jaké skutečnosti je provozovatel přenosové soustavy 

nebo provozovatel distribuční soustavy povinen při posuzování žádosti o připojení zohlednit. 
112 Držitelem licence na přenos elektřiny a výhradním provozovatelem přenosové soustavy v České 

republice je společnost ČEPS, a.s. 
113 Dotčené normy mají povahu norem kogentní, nikoliv dispozitivní, a proto není možní se od nich 

odchýlit, nebo jejich aplikaci vyloučit projevem vůle subjektů práva.  
114 Ustanovení § 24 odst. 10 písm. a) a ustanovení § 25 odst. 10 písm. a) EZ. 
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zákonné důvody. Znění této povinnosti by tak mělo být vymezeno přiléhavěji, 

nejlépe jako prostá povinnost provozovatele soustavy každého, kdo požádá o připojení 

k soustavě, k této soustavě připojit.115 Samozřejmě nadále s výjimkou výslovně 

zákonem vymezených případů, kdy je možné žadatele o připojení odmítnout. 

Dále je nutné upozornit na skutečnost, že v procesu posuzování žádosti 

o připojení provozovatel distribuční soustavy de facto rozhoduje o právech žadatele, 

což odporuje povaze jinak klasického soukromoprávního vztahu založeného smlouvou 

a postaveného na rovnosti smluvních stran, který má smlouva o připojení představovat. 

Oprávněné zájmy žadatelů o připojení svého zařízení jsou proto rámcově střeženy 

vyhláškou o kvalitě dodávek. Ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky o kvalitě dodávek 

elektřiny svým smyslem směřuje k postihnutí protiprávní nečinnosti provozovatele, 

to znamená rozhodné je, že provozovatel neučiní žádný úkon směrem k žadateli 

o připojení. Nárok oprávněného na poskytnutí náhrady vzniká porušením standardu 

ze strany povinného, přičemž následně musí oprávněný tento nárok uplatnit postupem 

předpokládaným vyhláškou.116 

V této souvislosti lze z hlediska ochrany práv žadatelů o připojení odkázat 

na rozhodovací pravomoc ERÚ ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) až e) EZ, která směřuje 

k autoritativnímu rozhodnutí sporu mezi držiteli licencí či mezi držitelem licence 

a zákazníkem.117 Jedná se o sporné správní řízení ve smyslu § 141 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které se zahajuje výlučně na návrh.118 

V kontextu požadavku na připojení zařízení k elektrizační soustavě by se jednalo 

o pravomoc podle § 17 odst. 7 písm. c), podle kterého ERÚ rozhoduje spory o připojení. 

Pro úplnost lze upozornit na skutečnost, že porušením povinnosti související 

s připojením se držitel licence na přenos nebo distribuci elektřiny dopustí správního 

deliktu.119 

 

                                                           
115 Do novely EZ realizované zákonem č. 165/2012 Sb. znění zákona tímto způsobem formulováno bylo. 

Provozovatel přenosové/distribuční soustavy byl povinen připojit k distribuční soustavě zařízení každého 

a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá. 
116 Ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky o kvalitě dodávek.  
117 Podle ustanovení § 10 správního řádu jsou správní orgány věcně příslušné jednat a rozhodovat 

ve věcech, které jim byly svěřeny zákonem nebo na základě zákona. 
118 V rámci sporného správního řízení ve smyslu § 141 správního řádu je třeba dodržovat zákonnou formu 

podání, způsob jednání (zastoupení), dokazování (břemeno tvrzení a důkazní tíží účastníky a od jejich 

unesení je odvislý úspěch ve věci) a další procesní pravidla daná správním řádem. 
119 Ustanovení § 91 odst. 3 písm. d) a § 91 odst. 4 písm. d) EZ. 
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Zákonné důvody odmítnutí žádosti o připojení 

 

Předně je nutné uvést, že v konečném důsledku ZPOZE a EZ vymezují totožné 

důvody, kdy není možné výrobnu k elektrizační soustavě připojit. Těmito zákonnými 

výjimkami z povinnosti připojit výrobní zařízení jsou prokazatelný nedostatek kapacity 

zařízení pro přenos či distribuci nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu 

elektrizační soustavy. 

Pokud je v daném místě volná kapacita, zajišťuje provozovatel příslušné 

soustavy, na jehož vymezeném území120 se výrobna elektřiny nachází, připojení 

k soustavě. To ovšem neznamená, že k rezervaci výkonu a připojení výroby dochází 

automaticky – vždy je třeba posuzovat kapacitu zařízení pro přenos nebo distribuci 

i spolehlivost provozu elektrizační soustavy. Případnému odmítnutí připojení zařízení 

žadatele k soustavě z důvodu spočívajícího v ohrožení spolehlivého a bezpečného 

provozu musí předcházet nejen zkoumání ohrožení spolehlivosti soustavy v úzkém 

vztahu k připojovanému zařízení, ale i vyhodnocení celkového stavu soustavy 

s ohledem na její spolehlivé provozování. Zařízení žadatele by sice mohlo být vzhledem 

k místním technickým podmínkám připojeno, ale nesmí být zcela pominuta například 

skutečnost, že provoz soustavy jako celku je bez ohledu na charakter připojovaného 

zařízení již ohrožen.121 V tomto směru zároveň platí, že je třeba zohlednit nejenom 

výrobny elektřiny k elektrizační soustavě již fakticky připojené, ale rovněž výrobny, 

k jejichž připojení již dal provozovatel souhlasné stanovisko ve smyslu uzavření 

smlouvy o připojení, respektive smlouvy o smlouvě budoucí o připojení. 

Nemožnost připojení z výše uvedených důvodů musí být hodnocena u každého 

zdroje individuálně. Každou žádost o připojení je tak třeba posuzovat ve vztahu 

ke specifickým vlastnostem zařízení pro výrobu nebo odběr v rámci jednání 

                                                           
120 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) EZ. 
121 Podle § 17 odst. 7 písm. a) a c) ERÚ rozhoduje mimo jiné spory o uzavření smlouvy podle tohoto 

zákona mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě. Srovnej například: 

ENERGETIKCÝ REGULAČNÍ ÚŘAD. Přehled sporů a správních řízení vedených Energetickým 

regulačním úřadem, ukončených v roce 2009. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.eru.cz/documents/10540/485580/SR_2009.pdf/b12d70f9-2ec1-465f-8f51-a7fbd1b7d547>. 

 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD. Přehled sporů a správních řízení vedených Energetickým 

regulačním úřadem, ukončených v roce 2010. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.eru.cz/documents/10540/485580/SR_2010.pdf/0cbc00c9-8aa4-43fd-a19e-424445715844>. 
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mezi žadatelem a provozovatelem soustavy.122 Provozovatel soustavy je v tomto směru 

vázán postupem vymezeným ve vyhlášce o připojení. V rámci procesu připojení 

zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě je důkazní břemeno kladeno 

na provozovatele soustav. Naplnění důvodů nepřipojení výrobny je totiž prokazováno 

údaji (například přehled o distribučních a výrobních kapacitách, zatížení a některé další 

informace o distribuční soustavě), k nimž žadatel o připojení nemá přístup.123  

  

6.4. Jediná výrobna elektřiny v odběrném místě 

 

Na základě aktuálně účinné, ale i původní, již zrušené, vyhlášky o připojení 

je možné výrobnu připojit také v odběrném místě.124 Výrobci pro vlastní spotřebu 

s instalovaným výkonem do 10 kW včetně mají povinnost žádat o udělení licence také 

tehdy, pokud by v jejich odběrném místě již nějaká výrobna připojená byla. 

Důraz, který na tento požadavek zákon klade, je potvrzen i tím, že je tento požadavek 

vymezen jak v ustanovení § 3 odst. 3, tak i v § 28 odst. 5 EZ. Snahou je pravděpodobně 

zabránit účelovému rozdrobování výroby elektřiny do více menších výrobních zdrojů 

pro vlastní spotřebu.125 Z důvodové zprávy k zákonu č. 131/2015 Sb. však není možné 

určit bližší účel zvolené právní úpravy.  

                                                           
122 Podle Pravidel provozování distribučních soustav, žadatel o připojení musí v jednání s provozovatelem 

soustavy deklarovat požadovanou úroveň spolehlivosti a dalších parametrů kvality elektřiny své výrobny, 

aby mohlo být místo a způsob připojení k soustavě určené tak, aby nedošlo k přetížení nebo překročení 

parametrů žádného prvku sítě. 
123 Ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky o připojení. 
124 Podle vyhlášky o připojení je možné zařízení připojit k elektrizační soustavě přímo, prostřednictvím 

již přímo připojeného odběrného místa nebo prostřednictvím již přímo připojené jiné výrobny elektřiny.  
125 Zavedené opatření je pravděpodobně navrženo z obavy před případným nedovoleným navyšováním 

vyrobené elektřiny za účelem navýšení pobírané podpory (navýšení vykazovaného množství vyrobené 

elektřiny) v případě tzv. vnořených výroben, tedy výroben připojených do elektrizační soustavy 

prostřednictvím jiné „nadřazené“ výrobny elektřiny. Srovnej například: 

SOLÁRNÍ NOVINKY. Analýza NEZ III. – Negativní dopady nové legislativy na provoz FVE z pohledu 

právního experta. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.solarninovinky.cz/indNR.php?zpravy/2015070703/analyza-nez-iii-negativni-dopady-nove-

legislativy-na-provoz-fve-z-pohledu-pravniho-experta#.VtWczmf2ZUQ>. 
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7. Postup a podmínky připojení výrobny elektřiny 

k elektrizační soustavě 

 

7.1. Postup připojení výrobny elektřiny 

 

Postup připojení výrobny elektřiny, od podání žádosti o připojení až do uzavření 

smlouvy o připojení, upravuje vyhláška č. 16/2016 Sb. Vyhláška rovněž vymezuje 

způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 

příkonu nebo výkonu. Uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení 

a příslušným provozovatelem soustavy je tedy vyhláškou předpokládané finální 

završení celého procesu připojení, na kterou navazuje fáze faktické realizace připojení 

v souladu s parametry, které již nejsou předmětem vyhlášky, ale individualizovaného 

smluvního ujednání. 

Účelem pravidel daných vyhláškou o připojení je především vymezení 

jednotných a transparentních podmínek vztahu žadatel o připojení a provozovatel 

soustavy, při jejichž splnění, ve spojení se vzájemnými zákonnými právy 

a povinnostmi, je provozovatel soustavy povinen zařízení žadatele připojit. 

Vyhláška tak neupravuje komplexně celý proces faktické realizace připojení, 

který zahrnuje i splnění dalších povinností a podmínek vyplývajících z jiných právních 

předpisů a technických norem, ale jako prováděcí právní předpis k EZ upravuje právě 

a pouze část týkající se vztahu žadatel o připojení a provozovatel soustavy. 

Obzvláště patrné je to ve vztahu vyhlášky o připojení a předpisů stavebního práva. 

Podle mého názoru vyhláška o připojení nenormuje odlišně od stavebního zákona 

kdy a za jakých okolností je žadatel o připojení povinen disponovat podklady ve smyslu 

stavebního zákona, ale při respektování stavebně právních předpisů pouze stanovuje, 

jaké z těchto podkladů jsou nutné k předání provozovateli přenosové či distribuční 

soustavy jako podmínka pro připojení zařízení žadatele k příslušné soustavě. 
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7.2. Podmínky připojení výrobny elektřiny 

 

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky o připojení je základní podmínkou připojení 

k přenosové nebo distribuční soustavě podání žádosti o připojení, jejíž náležitosti jsou 

vymezeny v příloze této vyhlášky. Pokud v situacích, které vyhláška o připojení 

výslovně předpokládá,126 nedochází ke změně technických podmínek připojení, žadatel 

podává pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo změnu stávající smlouvy 

o připojení. 

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může 

od žadatele o připojení na základě vymezených důvodů vyžádat zpracování studie 

připojitelnosti. Nutnost ověření možnosti připojení výrobny elektřiny k soustavě studií 

připojitelnosti závisí především na charakteru výrobny a navrhovaného místa připojení, 

protože účelem studie připojitelnosti je prověření podmínek připojení v daném 

konkrétním místě co do jejich technické proveditelnosti.127 Praxe je ovšem taková,128 

že u výroben připojovaných do sítí nízkého napětí s instalovaným výkonem do 30 kW 

se zpracování studie zpravidla nevyžaduje, v těchto případech provozovatel distribuční 

soustavy provádí pouze nižší formu posouzení, a to podle podmínek Pravidel 

provozování distribuční soustavy. 

Provozovatel příslušné soustavy posuzuje žádost o připojení zařízení s ohledem 

na splnění kritérií stanovených vyhláškou ve lhůtách, které mají pořádkový charakter.129 

Základem je posouzení připojení s ohledem na požadovaný rezervovaný výkon a volnou 

distribuční kapacitu, jinými slovy zda existují zákonné důvody pro odmítnutí připojení 

zařízení. Podle § 8 odst. 5 vyhlášky o připojení nelze-li z důvodů stanovených EZ 

zařízení žadatele připojit, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy písemně 

tuto skutečnost žadateli sdělí.130 Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení žadatele 

                                                           
126 Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky o připojení. 
127 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2015, č.j. 9 A 325/2011 - 61, dostupné z ASPI. 
128 Pravidla provozování distribuční soustavy provozovatelů regionální distribuční soustavy. 
129 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2015, 10 As 106/2015 – 115, dostupný 

na www.nssoud.cz. 
130 Podle vyhlášky o připojení platí, že v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny nízkého 

napětí do 30 dnů nebo v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi 

vysokého napětí do 60 dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie 

připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno.  
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připojit. Je-li však možné zařízení žadatele připojit za jiných podmínek, provozovatel 

soustavy je nucen písemně informovat žadatele i o této skutečnosti.131  

V případě, že není předložení studie připojitelnosti výrobny vyžadováno, 

nebo již byla žadatelem studie předložena a ze strany provozovatele soustavy 

odsouhlasena, je žadateli vystaven návrh smlouvy o připojení nebo návrh smlouvy 

o budoucí smlouvě o připojení.132 V návrhu smlouvy je stanoven termín na připojení 

výrobny a další pravidla připojení. Přílohou smlouvy jsou konkrétně specifikované 

technické podmínky pro připojení výrobny k elektrizační soustavě. 

Účinky spojené s připojením výrobny elektřiny k distribuční soustavě nastávají 

v okamžiku provedení fyzického připojení, které je realizováno v souladu 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě o připojení, a které zahrnuje instalaci 

a aktivování měřícího zařízení provozovatele distribuční soustavy v místě výroby 

zákazníka. 

 

7.3. Účast na nákladech připojení 

 

Připojování výrobny elektřiny k elektrizační soustavě může znamenat související 

úpravy ve stávající soustavě. Důležitou položkou v procesu připojení jsou proto náklady 

na připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě. 

Pravidla pro stanovení výše podílu žadatele o připojení na oprávněných 

nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu či výkonu se řídí 

přílohou č. 8 vyhlášky o připojení. Obecně platí, že čím větší úroveň kvality a rozsahu 

připojení žadatel požaduje, tím větší budou náklady provozovatele soustavy, 

a v důsledku toho bude muset žadatel hradit kromě podílu na oprávněných nákladech 

provozovatele soustavy za standardní připojení i veškeré náklady spojené s připojením 

nadstandardním.133 Pokud žadatel podle těchto pravidel hradí náklady spojené 

                                                           
131 Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2015, č.j. 9 A 325/2011 - 61, dostupné z ASPI. 
132 Smlouva o smlouvě budoucí o připojení se uzavírá zpravidla tehdy, pokud připojení zařízení žadatele 

vyžaduje stavebně technická opatření v přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, jejichž realizace 

vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas podle stavebního zákona. 
133 Rozdíl mezi pojmy lze rozlišovat pouze v kontextu vyhlášky jako celku. Z hlediska společného 

nadpisu § 13 až 15 vyhlášky je možné usuzovat, že pohledem vyhlášky o připojení jsou tyto způsoby 

připojení považovány za připojení nad rámec standardních připojení. V takových případech připojení 

hradí žadatel oprávněné náklady spojené s realizací nadstandardního připojení nebo specifického 

stavebního nebo technického provedení připojení podle § 13 odst. 1 vyhlášky v plné výši. Standardním 

způsobem připojení by pak pohledem vyhlášky o připojení měly být ostatní způsoby, tedy takové 
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s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu v plné výši, lze 

do nákladů hrazených žadatelem zahrnout pouze nezbytně nutné oprávněné náklady 

vymezené v § 11 odstavci 2 až 4 vyhlášky o připojení.134 Při respektování tohoto rámce 

je konkrétní výše předmětem smluvního ujednání ve smlouvě o připojení,135 když 

závazek k úhradě je základní náležitostí této smlouvy ve smyslu § 50 odst. 3 EZ.136 

 

7.4. Smlouva o připojení 

 

Jak už bylo výše uvedeno, vzájemná práva a povinnosti v souvislosti 

s připojením zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě jsou 

realizována na základě smlouvy o připojení, uzavírané mezi žadatelem o připojení 

a provozovatelem příslušné soustavy. Ustanovení § 50 odst. 3 EZ, 

které je svou povahou kogentní, pak stanovuje vedle písemné formy také minimální 

požadavky na obsah této smlouvy.137 Smlouva o připojení tak musí obsahovat technické 

podmínky připojení zařízení, umístění měřicího zařízení, termíny a místo připojení 

zařízení, při konkretizaci na výrobnu elektřiny musí tato smlouva obsahovat rovněž 

druh výrobny a její skutečný instalovaný výkon.138   

                                                                                                                                                                          
připojení, kdy příslušný provozovatel soustavy provede nezbytné úpravy soustavy od místa připojení 

zařízení žadatele do nejbližšího vhodného místa v dané soustavě tak, aby byl k dispozici požadovaný 

rezervní příkon nebo výkon.  
134 Podle § 11 odst. 2a 4 vyhlášky o připojení náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného 

příkonu nebo výkonu zahrnují nezbytně nutné vynaložené oprávněné náklady související s pořízením, 

výstavbou nebo úpravami přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, které byly vyvolány 

požadavkem žadatele v souvislosti s místem a způsobem připojení jeho zařízení. Pořízení, výstavba nebo 

úpravy přenosové soustavy nebo distribuční soustavy jsou zajišťovány v nezbytně nutném rozsahu 

odpovídajícím hodnotě příkonu nebo výkonu požadovaného žadatelem, a místu a způsobu připojení jeho 

zařízení. 
135 Úhradou podílu nákladů zákazník nezískává žádný majetkový prospěch. Nejedná se o úhradu 

za zdanitelné plnění. Srovnej: 

ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY. Informace o uplatňování DPH v energetice. [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z www: 

<http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-

sdeleni/ruzne/2005/informace-o-uplatnovani-dph-v-energetice-2102>. 
136 Podle odůvodnění k vyhlášce o připojení takto stanovený podíl žadatele o připojení a věcné vymezení 

oprávněných nákladů znamená jednotný přístup pro všechny žadatele o připojení a zamezuje požadavkům 

na hrazení neadekvátních nákladů za připojení ze strany provozovatelů soustav. 
137 Podle § 50 odst. 3 EZ, poslední věty, smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu k přenosové 

soustavě a smlouva o připojení zařízení žadatele pro výrobu elektřiny k distribuční soustavě vyžaduje 

písemnou formu. 
138 Případný spor o uzavření smlouvy o připojení nebo spor o připojení ve smyslu § 17 odst. 7 písm. a) 

nebo c) EZ je příkladem sporných řízení, kdy správní orgány na základě zvláštních zákonů rozhodují 

spory vyplývající ze vztahů soukromého práva. Srovnej: 
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8. Alternativní postup a podmínky připojení u výrobny 

elektřiny do 10 kW provozované bez licence 

 

Z hlediska výroben elektřiny podle § 28 odst. 5 hovoří EZ pouze o nutnosti 

propojení výrobny elektřiny s elektrizační soustavou na základě smlouvy o připojení, 

neukládá požadavek (a to ani v rámci zákonného zmocnění pro ERÚ k vydání 

prováděcího právního předpisu) pro existenci speciálního nebo přímo zjednodušeného 

postupu připojení takové výrobny elektřiny do elektrizační soustavy.139 V návaznosti 

na novelu EZ byl přesto zvláštní režim pro určitou kategorii výroben realizován změnou 

příslušného prováděcího právního předpisu,140 a to vyhlášky o připojení. 

Dne 1. února 2016, tedy měsíc po účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., který umožnil 

zákazníkovi při splnění vymezených podmínek provozovat výrobnu elektřiny, nabyla 

účinnosti vyhláška o připojení č. 16/2016 Sb., která nahradila původní vyhlášku 

č. 51/2006 Sb. a její novely.  

Ve variantě výroby elektřiny bez licence tak v souladu s platnou a účinnou 

právní úpravou lze rozeznávat dva druhy výrobny elektřiny provozované zákazníkem 

v jeho odběrném místě pro vlastní spotřebu. Protože v obou případech možnost 

provozovat výrobnu elektřiny vychází z totožného oprávnění zákazníka a lze tak 

souhrnně hovořit o výrobně elektřiny ve smyslu § 28 odst. 5 EZ, platí, že se obě 

varianty odlišují právě a jen režimem připojení a souvisejícími důsledky ze zvoleného 

režimu připojení vyplývajícími.  

První variantou je výrobna elektřiny ve smyslu § 28 odst. 5 EZ naplňující 

parametry tzv. mikrozdroje stanovené nově vyhláškou o připojení, která může být 

připojovaná částečně zjednodušeným postupem a která je pro účely této práce dále 

                                                                                                                                                                          
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2014, 2 As 70/2013 – 46, dostupný 

na www.nssoud.cz. 

Spor o připojení k distribuční soustavě veřejnoprávní charakter nemá. Srovnej: 

VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. Bova Polygon, 2006. 

 
139 Zákonodárce dal jednoznačně najevo, že chce i tyto výrobny elektřiny dostat do sféry právní 

působnosti provozovatele soustavy. O připojení v odběrním místě je třeba provozovatele požádat, nestačí 

tedy připojení výrobny elektřiny do odběrného místa a pouhé oznámení (princip připoj a ohlaš).  
140 Zmocnění pro ERÚ k úpravě postupu a podmínek připojení je v energetickém zákoně poměrně široké, 

a pokud v souladu s čl. 79 odst. 3 EZ nově vymezil určitý režim výroben a dal tak dostatečný zákonný 

základ pro sekundární normotvorbu, je uvedené doplnění prováděcího právního předpisu v souladu 

s ústavou. 
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označovaná jako mikrozdroj. Druhou variantu představuje výrobna elektřiny ve smyslu 

§ 28 odst. 5 EZ, kterou zákazník (dobrovolně nebo nuceně) nepřipojuje v režimu 

mikrozdroje – tato varianta je dále v této práci označována obecně jako výrobna 

elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ.  

Níže jsou uvedeny odlišnosti v postupu a podmínkách připojení těchto malých 

výroben od standardního postupu připojení výroben elektřiny k elektrizační soustavě 

vymezeného v předchozí kapitole. 

 

8.1. Mikrozdroj 

 

Vyhláška o připojení č. 16/2016 Sb. do českého právního řádu nově zavedla 

pojem mikrozdroj a s ním související zjednodušené podmínky pro připojení 

mikrozdroje k distribuční soustavě.141 Za mikrozdroj vyhláška o připojení nepovažuje 

jakoukoliv výrobnu s instalovaným výkonem do 10 kW, kterou subjekt po účinnosti 

této vyhlášky uvede do provozu. V souladu s § 2 písm. e) vyhlášky o připojení 

se pro účely této vyhlášky rozumí mikrozdrojem „zdroj elektrické energie a všechna 

související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční 

soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi 

včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.“ 

Zákon výslovně požaduje propojení malých výroben provozovaných bez licence 

s elektrizační soustavou. A protože provozovatel soustavy má zákonnou povinnost 

připojit do soustavy každého žadatele, je nutné nastavit takové podmínky připojení, 

které budou na jednu stranu postup připojení zjednodušovat, ale zároveň ne natolik, 

aby provozovatel soustavy ztratil u těchto malých zdrojů možnost dohledu 

nad procesem připojení. Provozovatel soustavy je totiž povinen zajistit bezpečné 

a spolehlivé fungování distribuční soustavy, na které závisí bezpečnost a spolehlivost 

služby distribuce elektřiny, kterou se provozovatel smluvně a za úplatu zavazuje 

zákazníkům poskytovat. A protože z nastavení příslušných právních předpisů vyplývá, 

že se vliv malé výrobny splňující parametry mikrozdroje na elektrizační soustavu 

předpokládá, když zřejmě nelze vyloučit její určité negativní dopady zejména na lokální 

                                                           
141 Relevantním dokumentem, z hlediska připojení výrobny elektřiny k soustavě, jsou dále rovněž 

Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribuční soustavy. Vždy záleží, 

na vymezeném území jakého provozovatele soustavy žadatel chce připojit svoji výrobnu elektřiny. 
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hodnotu napětí v místě připojení, lze usuzovat, že právě s ohledem na výše uvedené 

výchozí skutečnosti nebyl zaveden úplně neformální postup připojení, například 

ve smyslu režimu „připoj a ohlaš“. Bez alespoň částečného dohledu provozovatele 

distribuční soustavy na proces připojení tak pravděpodobně nelze zabránit možnosti 

přímého ohrožení kvality dodávek elektřiny ostatním, zejména sousedním, uživatelům 

soustavy. Za tímto účelem vyhláška využívá toho, že zákonodárce zákazníkovi s vlastní 

výrobnou výslovně určil obdobnou povinnost, kterou má každý výrobce elektřiny,142 

a to zapojit osoby s odbornou způsobilostí do prací spojených s instalací a provozem 

výrobny elektřiny a současně zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická 

zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními 

předpisy a technickými normami. Vyhláška se tak snaží o odhalení případných 

negativních vlivů mikrozdroje na soustavu, jako důvodů pro nepřipojení mikrozdroje 

zjednodušeným postupem, již ve fázi koncepční – tedy před samotným zahájením 

procesu připojení s provozovatelem příslušné distribuční soustavy. 

Přestože z pozice žadatele o připojení je možné polemizovat, nakolik technické 

podmínky připojení mikrozdroje proces připojení této malé výrobny zjednodušují, 

v souhrnu s možným osvobozením od nutnosti žádat o udělení licence platí, 

že z hlediska současného nastavení právních předpisů je tento model výroby aktuálně 

nejméně administrativně náročnou variantou provozu. Na základě konstrukce vymezené 

v ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky o připojení se pro připojení mikrozdroje k distribuční 

soustavě aplikují pouze speciální podmínky pro připojení dané ustanovením 

§ 16 vyhlášky. Sama vyhláška pak tyto podmínky označuje jako podmínky 

zjednodušeného připojení. 

Ačkoliv podle EZ má zákazník možnost připojit svoji výrobnu do 10 kW 

i k přenosové soustavě, vyhláška o připojení vylučuje tuto variantu tím, že po splnění 

podmínek lze zjednodušeným postupem připojit mikrozdroj jen k distribuční soustavě. 

Lze předpokládat, že vyhláška tímto reflektuje jak technické možnosti soustavy, 

když připojení malých výroben elektřiny náleží svým výkonovým a napěťovým 

rozsahem právě do distribuční sítě,143 tak i zavedenou praxi, protože podle dostupných 

                                                           
142 Ustanovení § 28 odst. 6 EZ. 
143 CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
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informací dosud nikdy nebyl do přenosové soustavy vyveden žádný zdroj 

z obnovitelných zdrojů energie.144 

V souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky o připojení je výchozí podmínkou 

pro zjednodušený postup připojení naměřená hodnota impedance v místě připojení 

k distribuční soustavě, která nesmí být větší než hodnota limitní impedance stanovená 

vyhláškou.145 Druhou podmínku představuje takové technické řešení mikrozdroje, 

které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou 

krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci 

omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení. 

 

Hodnota naměřené impedance 

 

Z ustanovení § 16 odst. 3 vyhlášky o připojení vyplývá, že žadatel 

o zjednodušené připojení mikrozdroje k distribuční soustavě musí nejprve realizovat 

,,změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě,“ 

přesněji řečeno nechat si takové měření zrealizovat osobou s odbornou způsobilostí.146  

Impedance sítě ve společném napájecím bodě je jedním ze základních parametrů 

k posouzení možnosti připojení z hlediska nežádoucích zpětných vlivů na síť a napětí 

v distribuční soustavě. Naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční 

soustavě z tohoto důvodu nemůže být větší než vyhláškou stanovená hodnota limitní 

impedance.147 Tuto skutečnost potvrzuje i úprava § 16 odst. 3 věty třetí vyhlášky 

o připojení, ze které jednoznačně vyplývá, že je-li naměřená hodnota impedance vyšší 

než hodnota limitní impedance, může žadatel v odběrném místě připojit výrobnu 

elektřiny, jinak splňující parametry mikrozdroje, pouze obecným postupem připojení 

výrobny elektřiny k soustavě podle § 3 odst. 1 vyhlášky. 

 

 

                                                           
144 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie. 

[online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.mpo.cz/dokument169894.html>. 
145 Žadateli o připojení mikrozdroje vzniká v zásadě nárok na připojení, pokud prokáže, že maximální 

hodnota impendance proudové smyčky v místě připojení je pro zdroje do 16A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje 

do 10 A na fázi 0,75 Ω. 
146 Ustanovení § 16 odst. 2 písm. a) ve spojení s odst. 3 vyhlášky o připojení. 
147 Ustanovení § 16 odst. 3 vyhlášky o připojení. 
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Technické řešení zamezující dodávce elektřiny do distribuční soustavy 

 

Tato podmínka zřejmě představuje snahu o kompromis mezi požadavkem 

zjednodušit připojení a přetrvávajícím požadavkem na ochranu elektrizační soustavy, 

zejména z hlediska ochrany bezpečnosti a spolehlivosti dodávek do odběrných míst 

v okolí připojovaného mikrozdroje. 

Příkaz směřující k zabránění větších než minimálních dodávek elektřiny 

do soustavy v řádu vteřin (tzv. přetoky) se jako podmínka připojení může jevit 

jako opatření v konečném důsledku zamezující plošnému rozvoji těchto malých zdrojů 

zejména na úrovni zákazníků - domácností. Čím více se však bude zlepšovat běžně 

dostupná úroveň technologií, zejména v souvislosti s rozvojem akumulačních zařízení, 

tím méně může tato podmínka představovat případnou překážku při snaze o uskutečnění 

vlastní výroby.  

Otázka, zda princip absolutní nemožnosti dodávky do soustavy 

jako takový je v souladu s podstatou provozování výrobny elektřiny zákazníkem, 

bude v dalších částech posuzována samostatně. Pro srovnání, při standardním připojení, 

kde jsou dodávky elektřiny do soustavy (přetoky) předpokládány, není na takovou 

podmínku připojení kladen důraz.  

 

Smlouva o připojení mikrozdroje a účast na nákladech připojení 

 

Prvotní posouzení splnění výše uvedených, svoji povahou technických, 

podmínek připojení probíhá bez ingerence provozovatele soustavy, a teprve tehdy, 

odpovídá-li faktický stav požadavkům vyhlášky, kontaktuje žadatel o připojení 

mikrozdroje provozovatele soustavy. A to tím způsobem, že podává přímo žádost 

o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení 

podle přílohy č. 10 k vyhlášce, v rámci které dokládá splnění těchto podmínek. Základní 

zjednodušení tedy spočívá především v tom, že ze strany provozovatele distribuční 

soustavy poté následuje již přímo úkon směřující k uzavření nebo změně smlouvy 

o připojení. 

Ani režim mikrozdroje tedy nic nemění na skutečnosti, že připojení se smluvně 

zajišťuje na základě smlouvy o připojení. Zákazníkům podle § 28 odst. 5 EZ mohou být 
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předkládány návrhy smluv zahrnující připojení odběrného místa i připojení výrobny 

v jedné smlouvě. Jednak takové řešení není pro tyto typy výrobců výslovně zakázáno, 

jednak se stále jedná o jediné místo připojení, tudíž je existence jedné všezahrnující 

smlouvy věcně správná.148 

V otázce podílu na oprávněných nákladech je nutné zdůraznit, že úhrada podílu 

se neuplatňuje v případech podle § 12 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 2 vyhlášky 

o připojení, tedy ani v případě připojování mikrozdrojů podle § 16 vyhlášky. 

Filozofie této úpravy vychází ze skutečnosti, že v souvislosti s požadavky na výrobny 

elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ se tato výrobna připojuje prostřednictvím odběrného 

místa149 a odběrné místo jako takové již ve většině případů bude k soustavě připojené. 

Vzhledem k tomu, že v případě mikrozdroje nemůže být rezervovaný výkon jiný než 

nulový, tak pokud by žadatel hradil podíl na oprávněných nákladech za připojení, 

nejednalo by se poté o oprávněné náklady.150 

Naopak v situaci, kdy žadatel o připojení malé výrobny, která by jinak splňovala 

technické podmínky mikrozdroje, záměrně zvolí standardní postup připojení, může být 

po takovém žadateli, na rozdíl od situace zjednodušeného připojování mikrozdrojů, 

dále požadována úhrada podílu na oprávněných nákladech připojení podle § 12 

vyhlášky o připojení. 

 

8.2. Výrobna elektřiny do 10 kW provozovaná bez licence 

 

Žadatel o připojení výrobny elektřiny má v souladu s vyhláškou o připojení 

právo připojit svoje výrobní zařízení zjednodušeným postupem, pokud splní vyhláškou 

stanovené podmínky. A to především podmínku výchozí, tedy aby jeho výrobní zařízení 

splňovalo parametry mikrozdroje. Zjednodušený postup spočívá zejména v tom, 

že žadatel podává pouze žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo změnu stávající 

smlouvy o připojení, pokud připojením mikrozdroje nedochází ke změně ostatních 

technických podmínek připojení odběrného místa. 

                                                           
148 EICHLEROVÁ K., HANDRLICA J., JASENSKÝ M., KOŠŤÁL V., PLÁŠILOVÁ D., ZÁKOUCKÝ 

P. Energetický zákon. Komentář. Wolters Kluwer (ČR), 2016. 
149 Souběh výkonu a příkonu pro jedno místo připojení (odběrné místo s výrobnou elektřiny). Tyto situace 

jsou specifikovány v ustanovení § 12 odst. 3 vyhlášky o připojení. 
150 Rozhodnutí Okresní soud v Děčíně, č. j. 17 C 162/2013 – 44. 
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V případě, že není schopen splnit podmínky pro zjednodušený postup připojení, 

je žadatel o připojení nucen, i přesto, že jeho zařízení je možné z technického hlediska 

označit jako mikrozdroj, připojit své zařízení standardním způsobem obecně platným 

pro všechny výrobny elektřiny, který představuje zejména podání žádosti o připojení, 

předložení studie připojitelnosti, je-li vyžadována, a uzavření smlouvy o připojení mezi 

žadatelem a provozovatelem přenosové či distribuční soustavy, případně změna 

stávající smlouvy o připojení. 

Podle mého názoru konstrukce vyhlášky nebrání nijak možnosti, aby žadatel 

výrobnu, která jinak splňuje definici mikrozdroje, připojil standardním postupem 

připojení ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky o připojení, a to i tehdy, pokud by jinak mohl 

připojit svoji výrobnu zjednodušeným postupem jako mikrozdroj. Mikrozdroj je stále 

výrobna elektřiny a výrobna elektřiny je zařazena mezi zařízení,151 pro které platí 

obecné podmínky připojení ve smyslu § 3 odst. 1 vyhlášky. Malé energetické zdroje, 

které se dají podřadit pod parametry mikrozdroje, tak podle mě mohou být připojovány 

ve stejném procesu jako ostatní výrobní zdroje elektřiny ve smyslu 

§ 3 vyhlášky o připojení. 

Důvodem, proč by žadatel o připojení dobrovolně a úmyslně nevyužil možnosti 

připojit svoji malou výrobnu zjednodušeným způsobem, může být fakt, 

že předpokladem zjednodušeného postupu připojení výrobny jako mikrozdroje 

je požadavek nulového rezervovaného výkonu, když totožná výrobna s instalovaným 

výkonem do 10 kW, která by rovněž technicky splňovala definici mikrozdroje, 

ovšem byla připojená standardním způsobem, může mít rezervovaný výkon větší 

než nula. Mezi totožnými výrobnami se stejnou hodnotou instalovaného výkonu 

tak mohou vzniknout rozdílné důsledky, zejména z hlediska zpoplatnění překročení 

rezervovaného výkonu podle cenového rozhodnutí ERÚ nebo obecně možnosti dodávky 

vyrobené elektřiny do soustavy. Tyto konsekvence jsou podrobněji rozvedeny v dalších 

kapitolách této práce. 

  

                                                           
151 Ustanovení § 2 písm. d) vyhlášky o připojení. 
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9. Měření vyrobené elektřiny ve výrobně elektřiny do 

10 kW provozované bez licence 

 

Administrativní ulehčení v podobě výjimky z povinnosti mít licenci na výrobu 

elektřiny neznamená, že jsou výrobny elektřiny ve smyslu § 28 odst. 5 EZ z hlediska 

jejich provozování zcela zproštěny určité formy regulace. Pro zákazníka s výrobnou 

elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ byly stanoveny alespoň základní povinnosti, 

které by se jinak vztahovaly na licencovaného výrobce elektřiny. Zákazník s vlastní 

výrobou má samostatné, přímo vymezené povinnosti v ustanovení § 28 odst. 6 EZ. 

Dále, prostřednictvím ustanovení § 28 odst. 5 EZ, zákonodárce výslovně alokoval 

zákazníkovi některé povinnosti výrobce elektřiny, které se podle jeho názoru mají 

vztahovat i na tuto kategorií zákazníků. Pro úplnost je nutné dodat, že na držitele 

licence na výrobu elektřiny se vztahují rovněž základní povinnosti v obecné části 

zákona,152 vzhledem k absenci licence by však tyto povinnosti mohly být určené 

i zákazníkovi pouze v případě, kdyby zákonodárce opět zvolil odpovídající legislativně 

technickou cestu odkazu, což se nestalo. 

 Po bližší analýze výše naznačených povinností je možné shrnout, že se převážně 

týkají procesu připojení a navazujícího zajištění bezpečnosti výroby. Jsou tedy výhradně 

technického charakteru. Z tohoto důvodu bych se níže chtěl vypořádat s otázkou 

povinností obchodního charakteru, které pro zákazníka provozujícího vlastní výrobnu 

mohou z platných právních předpisů vyplývat nepřímo. V této obchodní rovině 

je výchozím bodem soubor pravidel souvisejících s povinností měřit množství vyrobené 

elektřiny. Pro úplnost je nutné zdůraznit, že pokud by se zákazník s vlastní výrobou stal 

aktivním obchodním účastníkem trhu, nalezení vhodného způsobu realizace tohoto typu 

povinností bude zásadní pro úspěšné zapojení zákazníka do trhu s elektřinou. 

 

9.1. Měření  

 

Obecně platí, že nedílnou součástí obchodních vztahů mezi zákazníkem, 

výrobcem elektřiny a provozovatelem soustavy je i přesné určení množství elektřiny, 

                                                           
152 Ustanovení § 11 EZ. 
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které výrobce dodává do elektrizační soustavy, provozovatel přenosové soustavy 

přenáší a provozovatel distribuční soustavy dopravuje do místa spotřeby, 

tedy k zákazníkovi. Množství dodané nebo odebrané elektřiny a jeho časový průběh 

se zjišťuje měřením.153 Měření v přenosové soustavě zajišťuje provozovatel přenosové 

soustavy a v distribuční soustavě příslušný provozovatel distribuční soustavy.154 

Do této struktury vstupují výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

kteří vyrobenou elektřinu, na níž pobírají provozní podporu formou zeleného bonusu, 

měří svým vlastním měřidlem, jehož parametry jsou jim stanoveny. 

Měřidla, kterými vybavuje provozovatel soustavy odběrná a předávací místa, 

jsou měřidly stanovenými podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů, a jsou ve vlastnictví provozovatele soustavy. Provozovatel měření 

na svůj náklad zajišťuje jak instalaci vlastního měřicího zařízení, tak jeho udržování 

a pravidelné ověřování správnosti měření.155 Hierarchii typů měření stanovených 

pro jednotlivá odběrná nebo předávací místa, jejich umístění i potřebné technické 

podmínky související s měřením elektřiny, určuje vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření 

elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné 

dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o měření”). 

Odběrná místa zákazníků typu domácnosti s odběrem elektřiny z distribuční 

soustavy musí být (a ve většině případu jsou) měřena alespoň měřením typu C 

ve smyslu vyhlášky o měření. Měření typu C není průběhovým měřením,156 

                                                           
153 EICHLEROVÁ K., HANDRLICA J., JASENSKÝ M., KOŠŤÁL V., PLÁŠILOVÁ D., 

ZÁKOUCKÝ P. Energetický zákon. Komentář. Wolters Kluwer (ČR), 2016. 
154 V souvislosti s náklady na instalaci měřícího zařízení EZ ve svém ustanovení § 49 stanovuje pravidlo, 

podle kterého instalaci vlastního měřicího zařízení typu stanoveného prováděcím právním předpisem, 

jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření a pro účely provedení odečtu, pokud je měřicí 

zařízení bez napětí, zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na 

svůj náklad. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy zároveň 

zajistí jednotlivé části měřicího zařízení proti neoprávněné manipulaci. 
155 Elektroměry se osazují do elektroměrových rozváděčů. Rozvaděče musí vyhovovat elektrotechnickým 

normám, ale také připojovacím podmínkám distribučních společností, na které je odběrné místo 

napojeno. Elektroměrový rozváděč je vždy v majetku majitele odběrného místa. Základem je zde opět 

smlouva o připojení, která v souladu s § 50 odst. 3 EZ musí obsahovat technické podmínky připojení 

zařízení, typ a umístění měřicího zařízení. Srovnej: 

Pravidla provozování distribučních soustav. 
156 Průběhové měření je takové měření, při kterém je kontinuálně zaznamenávána hodnota energie nebo 

střední hodnota výkonu v měřicím intervalu. Srovnej: 

KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
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proto je výslovně stanoveno, že u měření typu C je zpracování a přenos údajů 

prováděno nejméně jedenkrát za rok.157  

Měření v odběrných místech zákazníků s výrobou předpokládá instalaci 

takového měřícího zařízení, které bude měřit odběr elektřiny ze soustavy i případnou 

dodávku elektřiny do elektrizační soustavy (obousměrný elektroměr). To normativně 

potvrzuje § 17 odst. 4 vyhlášky PTE, ze kterého vyplývá, že odběrné místo zákazníka, 

do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ, musí být vybaveno 

průběhovým měřením výrobny elektřiny. V souvislosti s předpokládaným rozvojem 

výroby elektřiny pro vlastní potřebu zákazníků byla proto s účinností od 1. června 2016 

odpovídajícím způsobem novelizována vyhláška o měření. Aby v případě malých 

výrobních zdrojů v odběrných místech zákazníků nepřekračoval rozsah a kvalita 

získávaných údajů z měření potřeby technicky přijatelného a ekonomicky efektivního 

způsobu měření elektřiny,158 vyhláška nově zavádí měření typu M. Měření typu M 

představuje minimální stanovenou úroveň typu měření pro předávací místa výroben 

elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojené k distribuční soustavě s instalovaným 

výkonem do 10 kW včetně a pro odběrná místa zákazníků s odběrem elektřiny 

z distribuční soustavy s napětím do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena výrobna 

elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně. Zákazník má ovšem možnost 

požádat provozovatele soustavy o osazení měření vyššího typu, než je pro dané odběrné 

a předávací místo vyhláškou stanoveno.159 

Protože přímo ze zákona jsou zákazník i výrobce elektřiny povinni na svůj 

náklad upravit odběrné nebo předávací místo pro instalaci měřicího zařízení způsobem 

odpovídajícím smlouvě o připojení a podmínkám obsaženým v Pravidlech provozování 

přenosové nebo distribuční soustavy,160 může být v souvislosti s připojením malého 

výrobního zařízení v odběrném místě zákazník nucen realizovat úpravy 

elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu M, 

                                                           
157 Na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí jsou řádné odečty prováděny většinou 

dálkově s měsíční nebo denní periodou (průběhové měření), na hladině nízkého napětí jsou řádné odečty 

prováděné minimálně jedenkrát za kalendářní rok a jako náhrada průběhového měření u spotřebních 

odběrných míst s instalovaným měřením typu C slouží typové diagramy dodávky (TDD). Odečty 

měřicího zařízení, jejich zpracování a předávání zajišťuje provozovatel distribuční soustavy.  
158 K typu C je nejbližším průběhovým měřením měření typu B. 
159 Ustanovení § 49 odst. 7 EZ. 
160 Ustanovení § 49 odst. 2 EZ. Bližší technické podrobnosti jsou uvedeny zejména v Připojovacích 

podmínkách NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech z napojení z distribuční sítě nízkého 

napětí, které zpracovávají provozovatelé distribučních soustav. 
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případně typu vyššího, zajištěny požadované rozměry. Konkrétní požadavky 

by v takovém případě byly předmětem ujednání v novém znění smlouvy o připojení. 

 

9.2. Odpovědnost za odchylku 

 

Přestože se v tomto směru technologie vyvíjejí, je stále ještě možné tvrdit, 

že z hlediska systémového patří mezi základní vlastnosti elektřiny jako komodity 

především její neskladovatelnost. Pro praxi na elektroenergetickém trhu to znamená, 

že elektrizační soustava musí mít vyrovnanou technologickou i obchodní bilanci 

v každém okamžiku. Tato technologická omezení musí obchodování s elektřinou 

respektovat.161 

Jak už bylo vymezeno, základními účastníky trhu s elektřinou jsou ve smyslu 

§ 22 odst. 1 EZ výrobci, obchodníci s elektřinou a zákazníci – tito účastníci mohou 

s elektřinou obchodovat a primárně nesou odpovědnost za odchylku. Podle vyhlášky 

PTE162 se odpovědnost za odchylku vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému 

místu zákazníka, jednotlivému předávacímu místu výrobny elektřiny, souhrnu 

předávacích míst výrobny elektřiny nebo místu provozovatele přenosové či distribuční 

soustavy určenému k evidenci ztrát této soustavy. 

V případě účastníka trhu, který realizuje spotřebu nebo výrobu elektřiny, 

je velmi pravděpodobné, že nedokáže přesně nakoupit, respektive prodat elektřinu, 

a tím mu vznikne rozdíl mezi zobchodovaným a skutečně realizovaným množstvím 

elektřiny – odchylka. Odchylkou je podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 7. EZ součet rozdílů 

skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku.  

Platí, že účastník trhu s elektřinou, který nese odpovědnost za odchylku, 

je subjektem zúčtování. Ve smyslu § 22 odst. 2 EZ tvoří subjekt zúčtování specifickou 

kategorii účastníka trhu, zodpovědného za odchylku, a to jednak svoji, ale také případně 

za odchylku jiných účastníků trhu s elektřinou, převzatou na základě smlouvy.163 

Protože ne každý účastník trhu s elektřinou, zejména zákazník, se chce aktivně účastnit 

obchodování na trhu s elektřinou. Zákazník tedy v naprosté většině případů není 

                                                           
161 CHEMIŠINEC I., MARVAN M., NEČESESANÝ J., SÝKORA T., TŮMA J. Obchod s elektřinou, 

CONTE spol. s r.o., 2010. 
162 Ustanovení § 18 odst. 1 vyhlášky PTE. 
163 Na základě smlouvy dodávce, resp. o sdružených službách dodávky elektřiny automaticky přenášejí 

svoji odpovědnost za odchylku na jiné účastníky trhu (druhou smluvní stranu) zákazníci.  
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subjektem zúčtování, když svoji odpovědnost za odchylku přenáší smluvně na jiného 

účastníka trhu, nejčastěji obchodníka s elektřinou,164 a to v rámci smlouvy, na základě 

které mu tento obchodník s elektřinou dodává elektrickou energii.  

Vyhodnocení odchylek znamená zejména sběr údajů z měření, ale i navazující 

stanovení odchylek pro jednotlivé subjekty zúčtování a způsob jejich ocenění. 

Vyhodnocování odchylek je základní činností operátora trhu. K její realizaci si operátor 

trhu potřebuje zajistit reálná data, proto je oprávněn získávat informace od jednotlivých 

účastníků trhu. Ti mají vůči operátorovi trhu povinnost předávat údaje prostřednictvím 

informačního systému operátora trhu.165 

 

9.3. Vykazování  

 

Pro nepodporované výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je obecná 

povinnost zasílat výkazy o vyrobené elektřině operátorovi trhu zakotvena 

v § 23 odst. 2 písm. f), případně g), EZ.166 Tato povinnost je konkretizována 

v § 49 odst. 1 vyhlášky PTE, podle kterého výrobce elektřiny předává operátorovi trhu 

údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, v termínech 

tam uvedených, a to i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa 

zákazníka. Výrobny připojené prostřednictvím odběrného místa zákazníka 

podle § 28 odst. 5 EZ jsou však z této vykazovací povinnosti přímo vyjmuty. 

Výrobce elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ tak v souladu § 17 odst. 9 vyhlášky PTE není 

nucen pro účely předávání údajů registrovat výrobnu elektřiny v informačním systému 

operátora trhu. Je tak možné shrnout, že zákazníci provozující vlastní výrobnu elektřiny 

ve smyslu § 28 odst. 5 EZ nemají na rozdíl od licencovaných výrobců elektřiny 

povinnost zasílat operátorovi trhu výkazy o vyrobené elektřině.  

                                                           
164 KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
165 Postup popisuje zejména vyhláška PTE. 
166 Pro podporované výrobce tato povinnost vychází ze speciální právní úpravy ZPOZE. Prováděcím 

právním předpisem je zde pak vyhláška MPO č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla 

z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů 

a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.  
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10. Dodávka elektřiny vyrobené zákazníkem 

do elektrizační soustavy 

 

Základním smyslem rozvoje decentralizovaných zdrojů je umožnit odběratelům 

energie snížit množství odebírané elektřiny ze soustavy tím, že si část své spotřeby 

elektřiny pokryjí z vlastní výroby. Výslovný požadavek zákona na propojení malé 

výrobny s elektrizační soustavou se sebou ale bezprostředně přináší i otázky související 

s opačným směrem toku elektřiny, tedy otázky ohledně možnosti dodávat vyrobenou 

elektřinu do soustavy. A to jednak dodávky, kterou zákazník jako provozovatel výrobny 

realizuje neúmyslně, a která vyplývá ze skutečnosti, že zákazníkem aplikovaná 

technická nebo jiná opatření nedokáží neplánovaným dodávkám zabránit absolutně, 

tak dále i dodávky, kterou z určitého důvodu zákazník plánuje uskutečnit záměrně. 

 

10.1. Přípustnost 

 

Tato část práce se pokusí odpovědět na v praxi velice diskutovanou otázku,167 

zda stávající úprava v právních předpisech umožňuje, aby elektřina vyrobená 

ve výrobnách elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ, provozované subjektem bez licence 

na výrobu elektřiny, mohla být dodávána do soustavy, případně za jakých podmínek. 

Ustanovení § 28 odst. 5 EZ zákazníkům uděluje právo na připojení výrobny 

ve svém odběrném místě a ukládá jim některé povinnosti, které jsou jinak uloženy 

výrobcům elektřiny podle § 23, nesvěřuje jim ale současně právo na dodávku elektřiny 

z jejich výroby jiným účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační 

soustavy ČR podle § 23 odst. 1 písm. b) EZ. Proto se tedy dá usuzovat, že kdyby 

                                                           
167 Srovnej například: 

TZB-INFO.CZ. Možnosti připojení domácí elektrárny v roce 2016. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné 

z www: 

<http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/13918-moznosti-pripojeni-domaci-elektrarny-v-roce-2016>. 

 

SOLÁRNÍ NOVINKY. Zeptejte se experta: Existuje možnost provozovat elektrárnu bez licence a bez 

hrozby pokut za přetoky? [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016030101/zeptejte-se-experta-existuje-moznost-provozovat-

elektrarnu-bez-licence-a-bez-hrozby-pokut-za-pretoky#.WA8zF0m7pHY>. 
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zákonodárce předpokládal dodávky elektřiny z těchto výroben do soustavy, výslovně 

by toto právo upravil. 

Na druhou stranu, určení výrobny pro vlastní spotřebu zákazníka ve smyslu 

§ 3 odst. 3 EZ je možné interpretovat i tak, že výrobna sice musí být primárně určena 

pro výrobu pro vlastní spotřebu zákazníka, avšak zákazník by veškerou vyrobenou 

elektřinu v každé situaci nemusel spotřebovávat sám.168 Z toho by naopak vyplývalo, 

že zákazník by mohl za určitých okolností přebytky vyrobené elektřiny dodávat 

do soustavy.169 

Nezpochybnitelnou skutečností je, že výslovná úprava práva zákazníka 

na dodávku elektřiny do elektrizační soustavy, nebo naopak zákazu dodávky elektřiny 

zákazníkem do elektrizační soustavy, ve znění EZ absentuje.170 Proto je k posouzení 

této otázky nutné konkrétněji analyzovat existující pravidla daná platnými právními 

předpisy.171 

 

Dodávka elektřiny do elektrizační soustavy 

 

Obecně platí, že právní předpisy nerozlišují, z hlediska jejích konsekvencí, 

mezi významnou a nevýznamnou dodávkou do soustavy, hovoří jednotně 

pouze o dodávce elektřiny.  

Záměr dodávat elektřinu jiným účastníkům trhu s elektřinou se typicky projeví 

tím, že zákazník v rámci žádosti o připojení výrobny elektřiny žádá i o rezervaci 

                                                           
168 EICHLEROVÁ K., HANDRLICA J., JASENSKÝ M., KOŠŤÁL V., PLÁŠILOVÁ D., 

ZÁKOUCKÝ P. Energetický zákon. Komentář. Wolters Kluwer (ČR), 2016. 
169 Tomuto názoru přisvědčuje skutečnost, že na základě ustanovení § 28 odst. 5 ve spojení s ustanovením 

§ 23 odst. 2 písm. i) EZ je zákazník povinen dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené 

Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy. 

Z existence této povinnosti lze teoreticky rovněž usuzovat, že zákonodárce možnost dodávky 

předpokládal. 
170 Ale i kdyby ustanovení § 3 odst. 3 bylo vykládáno ve smyslu toho, že výrobna do 10 kW má být sice 

primárně určena pro vlastní spotřebu zákazníka, ale zákazník není nucen si veškerou vyrobenou 

elektřinou spotřebovat sám, je podle názoru ERÚ možné uvažovat jen o režimu přeúčtování (§ 28 odst. 1 

písm. g) energetického zákona). V režimu přeúčtování nedochází k naplnění definičních znaků podnikání, 

a ačkoliv by tento režim mohl fungovat i v rozsáhlých sítích, které by svým rozsahem připomínaly lokální 

distribuční soustavy, s ohledem na absenci podmínky podnikání není vyžadována licence. 
171 Zákonodárce měl toto oprávnění samovýroby upravit v EZ komplexněji, aby byly výslovně stanovené 

zákonné meze pro prováděcí právní předpisy. To se ale nestalo, a vyhláška o připojení ani vyhláška 

o Pravidlech trhu s elektřinou nemají (v souladu s čl. 79 odst. 3 Ústavy) možnost tyto nedostatky zákonné 

úpravy upravit, neboť by se pak jednalo nikoliv o provedení zákona, ale jeho doplnění, což je 

z ústavněprávního hlediska nepřípustné.  
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výkonu. Ovšem ani z rezervace výkonu není možné dovodit, zda ve skutečnosti 

dodávka do soustavy bude nulová, příležitostná či pravidelná. 

Pokud osoba bude svoji výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW 

připojovat standardním, nikoliv zjednodušeným způsobem, vyhláška o připojení výši 

rezervovaného výkonu žádným způsobem nelimituje. Rezervovaný výkon je výsledkem 

pouze smluvního ujednání respektujícího technicko-výkonnostní možnosti výrobny. 

Z pohledu této varianty připojení je tedy dodávka elektřiny z výrobny 

podle §  28  odst. 5 EZ teoreticky možná, a její předpokládaný maximální rozsah bude 

vždy spojen s hodnotou rezervovaného výkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.  

Naopak u mikrozdrojů, které budou připojovány zjednodušeným postupem 

připojení ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 16 vyhlášky o připojení, 

je s ohledem na požadavek nulového rezervovaného výkonu naznačeno, že dodávky 

elektřiny do soustavy nejsou předpokládány, či se dokonce dají označit za nežádoucí. 

 

Určení výroby elektřiny pro vlastní spotřebu 

 

Pokud má výrobnu elektřiny provozovat zákazník, z ustanovení § 3 odst. 3 EZ 

je zřejmé, že je nucen elektřinu vyrábět pro vlastní spotřebu. Přes uvedené výslovné 

určení výroby zároveň platí, že dodávky elektřiny do soustavy nejsou 

výslovně zakázány.  

Ze znění zákona je však jednoznačně možné dovodit, že pokud by 

tento zákazník uvažoval o dodávce přebytků nespotřebované elektřiny do elektrizační 

soustavy, povaha těchto dodávek nesmí naplnit parametry podnikání v energetických 

odvětvích, kam jinak výroba elektřiny podle § 3 odst. 1 EZ patří. V opačném případě 

by si pro svoji výrobu elektřiny byl nucen zajistit licenci na výrobu elektřiny.172   

 

Podnikání v energetických odvětvích 

 

V režimu výrobny elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ není možné uvažovat 

o takových dodávkách, které splňují parametry podnikání. Pro takovou výrobu elektřiny 

musí existovat licence na výrobu elektřiny.  

                                                           
172 EICHLEROVÁ K., HANDRLICA J., JASENSKÝ M., KOŠŤÁL V., PLÁŠILOVÁ D., 

ZÁKOUCKÝ P. Energetický zákon. Komentář. Wolters Kluwer (ČR), 2016. 
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S výjimkou taxativního vymezení předmětu podnikání v § 3 odst. 1 EZ zákon 

jiným způsobem neurčuje definiční znaky podnikání v energetických odvětvích. 

Proto je pro jeho specifikaci nutné vycházet z pravidel daných občanským zákoníkem. 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy v občanském zákoníku nejsou vymezeny 

definiční znaky podnikání, ale podnikatele.173 Z hlediska pojetí nového občanského 

zákoníku je podnikatelem ten, kdo provozuje podnikatelskou činnost, 

přičemž v ustanovení § 420 občanského zákoníku se vymezují charakteristické znaky 

této činnosti.  

Činnost vykonávaná podnikatelem musí být podle občanského zákoníku mimo 

jiné výdělečná, tedy realizovaná za účelem dosažení zisku. Tento znak vyjadřuje záměr, 

cíl činnosti, nikoli úspěšnost jeho dosažení.174 Z těchto charakteristických znaků 

vyplývá, že v případě dodávky přebytků do soustavy se základní posouzení bude týkat 

toho, jestli přebytky vyrobené elektřiny do soustavy dodává za účelem dosažení zisku. 

A protože nově rozhoduje především, jak se určitá osoba v právním styku fakticky 

chová,175 odpovědnost za klasifikaci své dodávky elektřiny je na straně zákazníka 

provozujícího výrobnu. 

 

Podnikání bez licence 

 

Zákazník, který současně provozuje výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ, 

tedy bez licence na výrobu elektřiny, nemá právo podnikat v energetických odvětvích, 

tedy provozovat výrobu elektřiny jako svoji podnikatelskou činnost. V opačném případě 

se vystavuje riziku spáchání správního deliktu ve smyslu podnikání bez licence. 

Podle § 91 a odst. 1 písm. a) EZ se právnická nebo podnikající fyzická osoba 

dopustí správního deliktu tím, že podniká v energetických odvětvích bez licence 

nebo bez oprávnění k podnikání uznaného ERÚ podle § 7a EZ nebo neoznámí ERÚ 

zánik oprávnění podle § 7a odst. 3 EZ. Formálním znakem této skutkové podstaty je tak 

mimo jiné neudělení licence ERÚ. K trestnosti deliktu však nepostačuje, že jednání 

po formální stránce vykazuje znaky skutkové podstaty deliktu, pokud zároveň není 

                                                           
173 Ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku. 
174 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A KOLEKTIV. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1-

645, obecná část). Wolters Kluwer (ČR), 2014. 
175 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z ASPI. 
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jednáním společensky nebezpečným (škodlivým). Pro trestnost jednání musí být 

naplněna i materiální stránka deliktu.176 Je možné říci, že prostřednictvím ustanovení 

§ 3 odst. 3 EZ je vyjádřen zájem společnosti na tom, aby výkon podnikatelské činnosti 

v energetických odvětvích byl vykonáván pouze se souhlasem státu. Materiální stránku 

tohoto správního deliktu (společenskou nebezpečnost) je tak teoreticky možné spatřovat 

v tom, že podnikání účastníka řízení v energetických odvětvích se uskutečňuje 

bez udělené licence, což v podstatě znamená, že v řízení o udělení licence nebyly 

prověřeny zákonem stanovené podmínky pro výkon činnosti výroby elektřiny. 

 

Smluvní zajištění dodávek elektřiny 

 

Dalším samostatným aspektem je smluvní zajištění případných dodávek 

do soustavy. Mám za to, že pokud by zákazník uvažoval o možnostech dodávání 

přebytků vyrobené elektřiny do elektrizační soustavy, je povinen právně tuto dodávku 

zajišťovat v rámci smluvních typů EZ, zejména smlouvy o dodávce 

podle § 50 odst. 1 EZ.177 A po nahlédnutí do základních náležitostí smlouvy 

o dodávce platí, že smlouvou o dodávce se může zavázat dodávat elektřinu jinému 

účastníkovi trhu s elektřinou pouze obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny, 

nikoliv však zákazník.  

Jak už bylo vymezeno v předchozí části práce, podle mého názoru, pokud 

se v dotčených právních předpisech hovoří o výrobci elektřiny, v kontextu předmětu 

úpravy zákona, ve spojení s ustanovením § 3 EZ, se jedná jedině o takového výrobce 

elektřiny, který je držitelem licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ.  

V souvislosti se smlouvou o dodávce tomuto jazykovému výkladu přisvědčuje 

skutečnost, že dalším primárním závazkem vyplývající ze smlouvy o dodávce 

je ujednání o tom, že se účastník trhu s elektřinou zavazuje zaplatit za dodávku elektřiny 

výrobci elektřiny (případně obchodníkovi s elektřinou) cenu. Z toho lze usuzovat 

na dodávku elektřiny za účelem dosažení zisku, tedy naplnění jednoho z definičních 

                                                           
176 Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j. 8 As 17/2007-135, 

dostupného na www.nssoud.cz, vyplývá, že upravují-li zásady soudního trestání situaci, v níž formálně 

trestný skutek nelze považovat za trestný čin, je-li jeho společenská nebezpečnost nižší než nepatrná, 

musí obdobná pravidla platit i pro správní delikty. 
177 A to nejen proto, aby se ochránil od rizika sankce za neoprávněnou dodávku elektřiny do elektrizační 

soustavy (§ 52 odst. 1 písm. a) EZ). 
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znaků činnosti podnikatele.178 Není přitom rozhodné, jestli se jedná o dodávku 

významnější nebo o dodávku zanedbatelnou, ve všech těchto případech lze říci, 

že se s ohledem na výše uvedené jedná o takovou charakteristiku výroby elektřiny, která 

ji směřuje k účelu dosažení zisku. A protože podnikat v energetických odvětvích 

je podle § 3 odst. 3 EZ možné jen na základě licence udělené ERÚ, zákazníci 

s výrobnou elektřiny, kteří dodávají elektřinu do soustavy za dohodnutou cenu, 

se více než přibližují stavu, kdy licenci na výrobu elektřiny získat musejí. Z pohledu 

smlouvy o dodávce se sice nabízí řešení, že cena za dodávku bude nulová, ale ani 

tento návrh řešení podle mého názoru nevyřeší skutečnost, že podle § 50 odst. 1 EZ není 

zákazník účastníkem trhu oprávněným k uzavření takové smlouvy.  

Podle mého názoru tak EZ ve svém důsledku neumožňuje, respektive 

znemožňuje, aby byla v případě elektřiny vyrobené ve výrobnách podle § 28 odst. 5 EZ 

elektřina uzavírána mezi účastníky trhu s elektřinou smlouva o dodávce elektřiny.  

 

Cena za dodávku a daň ze zisku 

 

Zároveň je nutné vnímat skutečnost, že dne 1. května 2016 nabyl účinností 

zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů”). Podle tohoto zákona 

nejsou příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence 

udělovaná ERÚ, příjmem z podnikání, ale jde o tzv. ostatní příjem.179 

Schválení této novely tak (z daňověprávního hlediska) umožnuje inkasovat platby 

za nespotřebované přebytky elektřiny, dodané do elektrizační soustavy, 

i nepodnikajícím osobám. Aby mohl provozovatel malého zdroje tento příjem zahrnout 

mezi své ostatní nepodnikatelské příjmy a řádně ho takovým způsobem zdanit, je nutné 

uzavřít dohodu s jiným účastníkem trhu, který se zaváže k placení ceny za dodanou 

elektřinu.  

 

 

                                                           
178 Je-li výroba elektřiny provozována za účelem dosažení zisku, byť i nevýznamného, jedná se o činnost, 

která naplňuje charakteristiky podnikání ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku 

a pro kterou je proto uvažovat o získání licenci podle ustanovení § 3 odst. 3 EZ. 
179 Ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Dodávka elektřiny vyrobené zákazníkem do elektrizační soustavy 

 

Pokud zákazníci s vlastní výrobou ve smyslu § 28 odst. 5 EZ budou vyrábět 

elektřinu výhradně pro vlastní spotřebu, jinými slovy veškerou elektřinu, kterou si sami 

vyrobí, si současně sami spotřebují a do soustavy tak nic nedodají, z hlediska nastavení 

předmětu podnikání v energetických odvětvích se nemůže stát, že by podnikali 

v energetických odvětvích a tedy museli uvažovat o požádání o udělení licence.  

Z opačného pohledu platí, že osoba, která je zákazníkem s výrobou ve smyslu 

§ 28 odst. 5 EZ, a tedy není držitelem licence na výrobu elektřiny a nemá status výrobce 

elektřiny ve smyslu § 23, nemá ani oprávnění podnikat v energetických odvětvích, 

tedy provozovat výrobu elektřiny jako svoji podnikatelskou činnost. 

V tomto ohledu je nutné vypořádat se s otázkou výroby elektřiny pro vlastní 

spotřebu bez licence na výrobu elektřiny, která je primárně určena pro vlastní spotřebu, 

ale v rámci které dojde k dodávkám přebytků vyrobené elektřiny do soustavy. 

Podle mého názoru samotná faktická dodávka do soustavy nepředstavuje podnikání 

v energetických odvětvích a není tedy nutné usilovat o získání licence v energetických 

odvětvích. Licence by mohla být vyžadována teprve tehdy, pokud by za dodanou 

elektřinu osoba obdržela finanční protiplnění, jinými slovy by vyráběla elektrickou 

energii za účelem dosažení zisku a samozřejmě současně naplnila i ostatní potřebné 

znaky, které by takovou výrobu určily jako předmět podnikání v energetických 

odvětvích.180  

K podnikání je způsobilý pouze podnikatel ve smyslu občanského zákoníku. 

Pravidla pro podnikání v energetických odvětvích jsou nastaveny energetickým 

zákonem. Oba aspekty, tj. veřejnoprávní a soukromoprávní, je tak třeba odlišovat. 

Absence příslušného oprávnění k podnikání ve sféře soukromého práva sice nemá vliv 

na platnost soukromoprávního úkonu, kdo však podniká bez příslušné licence 

jako veřejnoprávního oprávnění, porušuje tím veřejné právo.181  

Novela zákona o daních z příjmů z hlediska výroby elektrické energie bez 

licence přináší samostatnou kategorii daňového uspořádání, ale protože tento předpis 

                                                           
180 EICHLEROVÁ K., HANDRLICA J., JASENSKÝ M., KOŠŤÁL V., PLÁŠILOVÁ D., 

ZÁKOUCKÝ P. Energetický zákon. Komentář. Wolters Kluwer (ČR), 2016. 
181 ŠVESTKA J., DVOŘÁK J., FIALA J. A KOLEKTIV. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1-

645, obecná část). Wolters Kluwer (ČR), 2014. 
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není oprávněn vymezovat podmínky podnikání v energetických odvětvích, 

nelze podle mého názoru na základě tohoto zákona vyvozovat závěry o možnosti 

prodávat vyrobenou elektřinu bez nutnosti mít licenci na výrobu elektřiny. 

Je tedy možné shrnout, že tak jak vyplývá ze znění zákona, zákazník je nucen 

vyrábět elektřinu především pro vlastní spotřebu, a tedy pokud má být uvažováno 

o dodávkách vyrobené elektřiny do soustavy, týkají se tyto úvahy pouze přebytků 

vyrobené elektřiny, nespotřebované pro vlastní spotřebu. Ovšem ani tyhle přebytky 

nemohou být do soustavy dodávány tak, aby tím zákazník naplnil definiční znaky 

podnikatele i podnikání obecně a nebyl tak povinen disponovat udělenou licencí 

na výrobu elektřiny. 

S jistotou platí, že pokud zákazník za elektřinu vyrobenou a dodanou 

do soustavy neobdrží protiplnění tak, aby se taková výroba stala činností výdělečnou 

realizovanou za účelem dosažení zisku, o povinnosti obstarat si licenci uvažovat 

nemusí. 

Je tedy plně v zodpovědnosti zákazníka, aby, jestli je to teoreticky vůbec možné, 

nastavil svoji výrobu tak, aby mohl získat nějaký nepravidelný příjem a zároveň 

tato činnost nenaplňovala ostatní definiční znaky podnikání. Zda je možné získat příjem 

z provozování výrobny elektřiny a zároveň nebýt podle EZ nucen usilovat o udělení 

licence na výrobu elektřiny bude vždy záviset na charakteru výroby elektřiny konkrétní 

osoby. Z hlediska definičních znaků podnikatele půjde v takových případech 

asi zejména o posouzení výroby elektřiny z hlediska soustavnosti.  

Protože jsou vyrábějící zákazníci z pohledu účastníků trhu nadále 

pouze zákazníci, nikoliv výrobci, není možné, aby případná dodávka přebytků byla 

právně realizována na základě smlouvy o dodávce podle energetického zákona. 

Podle mého názoru, pokud obecně má docházet k dodávce vyrobené elektřiny 

do soustavy, účastníci jsou povinni tuto dodávku realizovat vždy na základě tohoto 

smluvního typu – týká se to ovšem pouze licencovaných výrobců elektřiny. 

 

10.2. Rizika 

 

Tato část práce má za cíl u výroben provozovaných zákazníkem vymezit, mimo 

výše uvedený rámec problematiky podnikání a licence, další rizika, o kterých je nucen 
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zákazník uvažovat, pokud k dodávce do elektrizační soustavy fakticky dojde. A to jak 

k dodávce úmyslné, tak k dodávce, která zákazníkem plánována není. 

Stejně jako v problematice připojení, pro posuzování otázek související 

s dodávkou vyrobené elektřiny je nutné respektovat dva režimy výroby elektřiny 

bez licence ve smyslu § 28 odst. 5 EZ, které vyplývají z platných právních předpisů. 

Rozlišovacím kritériem zůstává způsob připojení k soustavě, ze kterého současně 

vyplývají základní východiska pro posuzování dodávek vyrobené elektřiny do soustavy. 

První variantou je výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ naplňující parametry 

mikrozdroje stanovené nově vyhláškou o připojení, která může být připojovaná částečně 

zjednodušeným postupem (dále označovaná jako mikrozdroj). Druhou variantu 

představuje výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ, kterou zákazník dobrovolně 

nebo nuceně nepřipojuje v režimu mikrozdroje (dále označovaná jako výrobna elektřiny 

podle § 28 odst. 5 EZ). 

 

Překročení rezervovaného výkonu 

 

Cenové rozhodnutí ERÚ182 vymezuje, jaké platby bude hradit provozovatel 

mikrozdroje, pokud se v rozporu se smlouvou o připojení určité množství vyrobené 

elektřiny do soustavy fakticky dostane. V případě mikrozdrojů, kde je jednou 

z podmínek připojení respektování nulové hodnoty rezervovaného výkonu, znamená 

platba za překročení rezervovaného výkonu především ekonomický nástroj pro zajištění 

nulového nebo minimálního přetoku do distribuční soustavy. 

V případě výroben elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ, které nebudou připojovány 

zjednodušeným postupem jako mikrozdroj a kde hodnota rezervovaného výkonu závisí 

na ujednání smluvních stran ve smlouvě o připojení, představuje platba za překročení 

sjednaného rezervovaného výkonu snahu motivovat provozovatele výrobny 

nepřekračovat tuto sjednanou a provozovatelem soustavy rezervovanou hodnotu. 

Cenové rozhodnutí proto stanovuje platby i pro tyto výrobny, pokud překročí 

rezervovaný výkon sjednaný ve smlouvě o připojení. 

                                                           
182 ERÚ podle § 17 odst. 6 písm. d) EZ rozhoduje o cenách podle zákona o cenách. Pro rok 2017 

je aktuální cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2016, kterým se stanovují ceny za související službu 

v elektroenergetice a další regulované ceny. Překročení rezervovaného výkonu je vymezeno v bodu 3.28. 

písm. d) tohoto cenového rozhodnutí. 
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Obecně platí, že tuto platbu lze považovat za formu sankce. Základem 

je množství naměřené elektřiny dodané do soustavy. Platba za překročení 

rezervovaného výkonu je v cenovém rozhodnutí ERÚ nastavena progresivně tak, 

aby dopadla nejméně na ty uživatele, kteří zajistí minimální přetok do soustavy 

a naopak nejvíce postihla uživatele s vyššími přetoky do soustavy. Příjemcem platby 

je příslušný provozovatel distribuční soustavy.183 

Ze samotné podstaty a účelu existence plateb za překročení rezervovaného 

výkonu vyplývá, že následky spojené s překročením rezervovaného výkonu není možné 

zhojit. Distribuční soustava má svoji kapacitu, a proto pokud se účastník trhu dohodne 

s provozovatelem na rezervaci určitého výkonu, je vhodné, aby tuto sjednanou hodnotu 

respektoval a neohrožoval jejím překročením spolehlivost soustavy, 

kterou je její provozovatel povinen zajišťovat.  

 

Neoprávněná dodávka 

 

Neoprávněnou dodávkou je z pohledu EZ dodávka bez právního důvodu 

ve smyslu § 52 odst. 1 písm. a) EZ.  

Zákazníka by před rizikem neoprávněné dodávky, která je zákonem zakázána,184 

bezpochyby ochránila existence smlouvy o dodávce. Jak už ovšem bylo opakovaně 

sděleno, tato práce vychází z názoru, že při současném znění právních předpisů není 

vyrábějící zákazník ve smyslu § 28 odst. 5 EZ oprávněn smlouvu o dodávce 

své vyrobené elektřiny uzavřít. Bez ohledu na skutečnost, že pro tento smluvní typ 

není obligatorně stanovena písemná forma. Jaké tedy má zákazník jiné smluvní 

možnosti, které by zabránily naplnění definičních znaků neoprávněné dodávky? 

Vhodným právním důvodem legalizujícím přetoky elektřiny do soustavy není 

ani jejich výslovná úpravu ve smlouvě o připojení. Jednak z hlediska vymezení 

náležitostí v § 50 EZ takové ujednání tomuto smluvnímu typu nepřísluší, a hlavně 

stranou smlouvy, která má byť marginálně řešit dodávku do soustavy, nemůže být 

                                                           
183 Dodávka do soustavy se vyhodnocuje ve čtvrthodinách. Platby za překročení rezervovaného výkonu 

v příslušném cenovém rozhodnutí jsou tak vázány na naměřený ¼ hodinový maximální výkon. 

Ten je průměrem naměřených hodnot ve čtvrthodině. Hodnocena by měla být každá taková čtvrthodina 

dodávky do sítě samostatně a oceněna příslušnou cenou podle cenového rozhodnutí v závislosti 

na dosažení konkrétní procentní hranice. Takto stanovené platby za každý čtvrthodinový přetok se 

v daném měsíci sečtou a jako celek vyúčtují. 
184 Ustanovení § 52 odst. 3 EZ. 
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z hlediska nastavení elektroenergetického trhu provozovatel distribuční soustavy, 

ale obchodník s elektřinou. Z tohoto důvodu smlouva o připojení, kde je druhou 

smluvní stranou provozovatel distribuční soustavy, není pro řešení otázek spadajících 

do kategorie obchodu s elektřinou použitelná, neboť provozovateli distribuční soustavy, 

v důsledku adaptace českého právního řádu na evropská pravidla liberalizující trh 

s energiemi, není umožněno současně obchodovat s elektřinou. 

 Východisko pro nalezení takového řešení, které v souladu s právními předpisy 

může alespoň částečně zbavit zákazníka obav z porušení zákazu neoprávněné dodávky 

jako dodávky beze smlouvy (právního důvodu), nabízí vyhláška PTE. Vyhláška 

předpokládá, že po připojení výrobny elektřiny ve smyslu § 28 odst. 5 EZ provozovatel 

distribuční soustavy označí příslušné odběrné místo v informačním systému OTE 

příznakem „výroba do 10 kW“. Za toto odběrné místo musí mít podle vyhlášky PTE185 

odpovědnost za odchylku pouze jeden subjekt zúčtování, kterým je dodavatel elektřiny 

do daného odběrného místa, a ten bude rovněž odpovídat i za odchylku vzniklou 

zákazníkovou dodávkou elektřiny do distribuční soustavy. Tato dodávka by v tomto 

kontextu právní úpravy neměla být neoprávněnou dodávku ve smyslu EZ, protože bude 

vyhodnocena jako výsledek interní bilance odběrného místa, a tedy podřazena 

pod režim smlouvy o dodávce, na základě které je elektřina dodávána ze soustavy 

do odběrného místa a zákazníkem odebírána. 

 

Odpovědnost za odchylku 

 

Pokud dojde k dodávce vyrobené elektřiny do elektrizační soustavy, 

každý výrobce nese v souladu s EZ odpovědnost za odchylku, jinak řečeno odpovědnost 

za dodání elektřiny v množství, se kterou řízení soustavy nepočítá, což může vést 

k nežádoucímu přebytku elektřiny v síti – odchylce. Odchylkou se rozumí součet 

rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém 

úseku. 

Podle § 22 odst. 2 účastníci trhu s elektřinou, tedy i zákazníci, 

nesou odpovědnost za odchylku a jsou subjekty zúčtování odchylek. Jsou ale oprávněni 

přenášet na základě smlouvy odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování 

                                                           
185 Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5, vyhláška PTE 

v ustanovení § 18 odst. 2 neumožňuje přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování. 



78 

 

odchylek. S ohledem na výše uvedené, zákazník podle § 28 odst. 5 EZ má dvě možnosti 

postupu. Může nést odpovědnost za hrazení ceny odchylky sám, nebo zahrne 

odpovědnost za odchylku z výroby do smlouvy o dodávce a přenese ji na jiného 

účastníka trhu.186  

Jak již bylo výše uvedeno, vyhláška PTE možnost přenesení odpovědnosti 

za odchylku limituje. Ustanovení § 17 odst. 4 vyhlášky PTE stanovuje, že výrobny 

elektřiny připojené do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5 EZ se registrují 

u operátora trhu pouze jako odběrné místo zákazníka s příznakem „výroba do 10 kW“, 

a nikoliv jako dvě místa, zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr 

elektřiny, jako je tomu u ostatních výroben elektřiny. To také znamená, že u těchto 

výroben nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.187 

Což v konečném důsledku potvrzuje skutečnost, že zákazník není oprávněn 

pro vyrobenou elektřinu sjednat další smlouvu s jiným účastníkem trhu 

a má v souvislosti s úpravou odpovědnosti za odchylky smluvní vztah zajištěn pouze 

s tím obchodníkem s elektřinou, který mu zajišťuje dodávku elektřiny k odběru. 

A pouze tento obchodník nese odpovědnost za odchylku odběrného místa. 

 

Specifická rizika mikrozdroje 

 

Jak už bylo naznačeno v předchozích kapitolách, volba zjednodušeného postupu 

připojení výrobny elektřiny naplňující parametry mikrozdroje pro žadatele o připojení 

automaticky znamená mimo jiné dva předpoklady připojení, které se přímo dotýkají 

problematiky dodávky elektřiny do soustavy. Podle § 16 odst. 2 písm. d) vyhlášky 

o připojení je jednou z podmínek připojení mikrozdroje uzavření smlouvy o připojení 

mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy 

nebo změna stávající smlouvy o připojení, přičemž rezervovaný výkon má být výslovně 

roven nule. Dále podle § 16 odst. 2 písm. b) vyhlášky o připojení budoucí provozovatel 

výrobny musí investovat do zařízení, které zabrání přetokům vyrobené elektřiny do sítě. 

U mikrozdrojů, které mají být připojovány zjednodušeným postupem připojení 

ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 16 vyhlášky o připojení, je tedy z hlediska 

                                                           
186 Podle § 50 odst. 1 EZ je součástí smlouvy o dodávce elektřiny ujednání o odpovědnosti za odchylku, 

stejně tak u smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 EZ. 
187 Výslovně potvrzeno v ustanovení § 18 odst. 2 vyhlášky PTE. 
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nastavení základní právní úpravy naznačeno, že dodávky elektřiny do soustavy 

u těchto zařízení nejsou žádoucí či se dokonce dají označit za nepřípustné. 

Pokud vyrábějící zákazník absolutně zamezí dodávkám elektřiny mimo vlastní 

odběrné místo, a to například pomocí vysoké úrovně technického řešení (spínače, 

akumulace) nebo pomocí jiného vhodného řešení,188 není z podstaty věci nucen 

se otázkou dodávek elektřiny do soustavy zabývat.  

Ze znění samotné vyhlášky o připojení však vyplývá, že přestože provozovatel 

výrobny elektřiny zajistí takové technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce 

elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, může ke krátkodobým přetokům 

elektřiny docházet, a to takovým, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, 

ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení. 

Zvyšující se úroveň dostupných technologií tento problém v praxi postupem 

času pravděpodobně vyřeší, ale výchozí stav zůstává striktní - pokud i v případě 

instalace technického zařízení dojde k dodávce do distribuční soustavy, u mikrozdroje, 

kde je rezervovaný výkon povinně nulový, znamená tato dodávka automaticky 

překročení rezervovaného výkonu. Následky překročení rezervovaného výkonu jsou 

totožné jako v případě překročení rezervovaného výkon klasickou výrobnou elektřiny 

s tím rozdílem, že cenové rozhodnutí obsahuje samostatný, progresivně nastavený 

sazebník pro mikrozdroje.  

 

 

  

                                                           
188 Například tím, že si výrobnu elektřiny dimenzuje pouze na takový instalovaný výkon, aby dokázal 

naprostou většinu vyrobené elektřiny spotřebovat nebo naopak odpovídající regulací vlastní spotřeby. 
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11. Výroba elektřiny pro vlastní spotřebu v ostrovním 

provozu 

 

Vzhledem ke zvolenému tématu této práce je nutné pro úplnost zmínit rovněž 

variantu provozu, kdy výrobnu elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny provozuje 

pro vlastní spotřebu subjekt, který není povinen usilovat o získání licence na výrobu 

elektřiny a zároveň nespadá ani pod režim výroby elektřiny ve smyslu § 28 odst. 5 EZ. 

Mezi základní poznávací znaky výroby elektřiny v ostrovním provozu patří to, 

že výrobní zařízení není žádným způsobem propojeno s elektrizační soustavou, 

nýbrž je napojeno přímo na technologické zařízení spotřebovávající elektřinu v rámci 

provozu provozovatele. Výrobce elektřiny tak využívá veškerou vyrobenou elektřinu 

pro vlastní spotřebu. 

V teorii může být za ostrovní systém označováno několik variant provozu.189 

Charakteristickým znakem ostrovního systému označovaného v elektroenergetice 

jako off-grid systém je nemožnost rychle a jednoduše se připojit k soustavě, 

tedy připojit se bez vybudování potřebného technického propojení se soustavou.190 

A to právě na rozdíl od systémů označovaných jako soft off-grid, které mají možnost 

připojovat se k elektrizační soustavě ČR a odpojovat se od této soustavy flexibilnějším 

způsobem. 

Z pohledu této varianty výroby elektřiny novela EZ provedená zákonem 

č. 131/2015 Sb. nic podstatného nezměnila. Na rozdíl od výrobny elektřiny 

podle § 28 odst. 5 EZ totiž tuto variantu provozu mohl zákazník využít již podle právní 

úpravy účinné před 1. lednem 2016 – a to právě proto, že tato varianta výslovně 

předpokládá, že výrobna elektřiny není propojena s elektrizační soustavou. Nadále 

tedy platí, že pokud se jedná o ostrovní systém, je možné provozovat výrobnu elektřiny 

bez licence o jakémkoliv výkonu. Jedinou výjimkou je provozovatel výrobního 

                                                           
189 SOLÁRNÍ NOVINKY. Analýza NEZ III. – Negativní dopady nové legislativy na provoz FVE 

z pohledu právního experta. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015031602/pohled-expertu-na-soucasny-legislativni-ramec-pri 

budovani-novych-ostrovnich-a-hybridnich-fve-na-budovach-18-

032015&rw=ADMTZ123&rt=ostrovn%C3%AD+provoz#.Vv0FNmdf1UR>. 
190 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán Smart Grids. [online]. [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z www: 

<download.mpo.cz/get/52353/60358/633373/priloha003.pdf>. 



81 

 

ostrovního systému, který v minulých letech získal nárok na podporu a pobírá zelené 

bonusy.191 Taková výroba v ostrovním provozu naplňuje kritéria podnikání 

v energetických odvětvích ve smyslu § 3 odst. 1 EZ. 

V provozu výroby elektřiny odděleném od elektrizační soustavy není z hlediska 

připojení provozovatel soustavy nijak oprávněn povolovat nebo zaujímat stanovisko 

k těmto výrobnám a pravidla vymezená vyhláškou o připojení se na tyto případy 

neuplatní. A v tom lze spatřovat základní rozdíl mezi výrobou elektřiny v ostrovním 

provozu a výrobou elektřiny v režimu § 28 odst. 5 EZ. Přestože vyhláška o připojení 

v případě mikrozdrojů výslovně předpokládá existenci technického řešení zamezujícího 

přetokům do soustavy, existenci takového technického prvku není možné podřazovat 

pod oddělení výrobny elektřiny od elektrizační soustavy ve smyslu ostrovního provozu. 

Obě varianty výroby tedy nemají ze své povahy žádné styčné body. Výrobnu elektřiny 

podle § 28 odst. 5 není možné provozovat v ostrovním provozu, a naopak, na výrobu 

elektřiny zákazníkem v ostrovním provozu se nevztahují ani minimalizovaná pravidla 

vymezená stávajícím zákonem pro výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           
191 Ustanovení § 2 písm. j) ZPOZE. 
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12. Bateriové systémy pro akumulaci energie 

 

Akumulace elektřiny je proces, na jehož počátku je elektřina uložena 

do technického zařízení, kde je po určitou dobu uchována a poté použita pro účely 

spotřeby nebo dodávky. Obecně platí, že k základním vlastnostem elektřiny z hlediska 

fyzikálních zákonů patří neskladovatelnost,192 a z tohoto pohledu je koncept akumulace, 

který tuto skutečnost dokáže překlenout, v budoucím vývoji elektroenergetiky 

důležitým prvkem.193 Avšak prozatím v současnosti stále ještě novým a funkčně 

ne zcela prověřeným tématem. 

Předně je nutné uvést, že za nástroj akumulace lze v širším smyslu považovat 

vedle technologie bateriové akumulace rovněž koncept net metering v jeho obecném 

smyslu, kdy uživatel v podstatě využívá distribuční soustavu jednak jako záložní 

systém, a především jako jakýsi prostor pro uskladnění přebytečně vyrobené elektřiny. 

Nadbytečně vyrobená (a tedy nespotřebovaná) elektřina je dodávána do soustavy, 

aby mohla být využita později, když například již nebudou vhodné podmínky 

pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.194 V ČR ovšem nejsou pro tento základní 

model adekvátně nastavené platné právní předpisy, ani regulované distribuční tarify. 

Z tohoto důvodu se problematika akumulace v této kapitole týká konkrétně 

pouze využití akumulace ve formě technologie bateriového uskladňování vyrobené 

elektřiny, která za určitých okolností může být podle mého názoru využívána 

již při stávajícím znění právních předpisů. 

 

 

                                                           
192 Důvodová zpráva k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z ASPI. 
193 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán Smart Grids. [online]. [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z www: 

<download.mpo.cz/get/52353/60358/633373/priloha003.pdf>. 
194 I kdyby množství dodané a odebrané elektřiny bylo totožné, cena elektrické energie může být v čase 

dodání do soustavy a v čase odebrání ze soustavy rozdílná. Některé modely net meteringu tuto skutečnost 

nereflektují, a orientují se nikoliv na cenu, ale na množství. 

Srovnej například: 

EVROPSKÁ KOMISE. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Energy Consumer Trends 2010 

– 2015 (SWD(2015) 249 final). [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/consumer_issues_in_other_policies/files/swd-

energy-consumer-trends_en.pdf>. 
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12.1. Analýza platné právní úpravy 

 

Zapojení bateriových zařízení pro akumulaci do stávajícího modelu trhu 

s elektřinou je do značné míry komplikované, neboť z důvodu neexistence výslovné 

právní úpravy195 je možné teoreticky uplatňovat několik přístupů k tomuto prvku. 

V konkrétním případě je proto nutné vždy posuzovat zejména to, kdo a za jakým 

účelem akumulaci provozuje. 

Pokud by chtěl při současné úrovni úpravy EZ bateriový akumulační systém 

realizovat provozovatel soustavy pro potřebu řízení a provozování soustavy, zřejmě 

by se takové zařízení dalo podřadit pod definici soustavy,196 jako technická součást 

této soustavy. 

V případě, že by chtěl bateriový systém pro akumulaci využít výrobce elektřiny 

(ať už jako držitel licence nebo jako vyrábějící zákazník ve smyslu § 28 odst. 5 EZ) 

a akumulační zařízení by bylo pořízeno jako součást takové výrobny k zefektivnění 

výroby i spotřeby v odběrném místě, dalo by se takové zařízení označit za součást 

odběrného místa a jeho vnitřní bilance. 

Problematická zóna vzniklá z neexistence výslovné právní úpravy tak teoreticky 

zůstává pouze v případě, pokud by bateriový systém pro akumulaci chtěl jako službu 

nabízet nějaký třetí subjekt pro účastníky trhu s elektřinou, tedy jako svoji 

podnikatelskou činnost. S ohledem na § 22 ve spojení s § 3 odst. 3 EZ na takový subjekt 

a předmět podnikání stávající zákon připraven není.197 Přechodným řešením do doby, 

než budou odpovídajícím způsobem změněny právní předpisy, může být podřazení 

činnosti bateriové akumulace pod existující licenci na elektroenergetickém trhu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že akumulační zařízení má být připojené k distribuční 

                                                           
195 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FRANK BOLD ADVOKÁTI. Výrobci baterií volají po právní úpravě 

akumulace elektrické energie. [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

<http://www.fbadvokati.cz/novinky/energetika/vyrobci-baterii-volaji-po-pravni-uprave-akumulace-

elektricke-energie?utm_source=Pr%C3%A1vn%C3%AD+novinky&utm_campaign=d9e8dded92-

OZE_novinky_duben_2016_copy_01_4_18_2016&utm_medium=email&utm_term=0_c196957241-

d9e8dded92-197069769>. 
196 Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. EZ. 
197 Ze soukromoprávního hlediska by bylo možné v takovém případě uvažovat o provozování akumulace 

čistě na tržní bázi, resp. smluvním základě, kdy na základě smlouvy bude nad právními předpisy 

vymezený standard umožněno provozování akumulačního zařízení, a to za podmínek sjednaných 

ve smlouvě. Ovšem pokud by takové zařízení mělo být napojeno na elektrizační soustavu, a mohlo 

tak negativně ovlivňovat jak soustavu, tak její uživatele, nabízí se otázka zavedení obdobné veřejnoprávní 

regulace jako u jiných činností na elektroenergetickém trhu, které mohou mít dopad na soustavu. 
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soustavě (což předpokládá sjednání jak rezervovaného příkonu pro zásobování 

akumulační jednotky, tak sjednání rezervovaného výkonu pro dodávku elektřiny 

z tohoto zařízení zpět do soustavy), lze s odkazem na vymezení rezervovaného výkonu 

ve smyslu § 2 písm. b) vyhlášky o připojení198 označit povahu akumulačního zařízení, 

zejména z hlediska dodávek do soustavy, jako podobnou povaze výrobního zařízení.199    

 

12.2. Návrhy změn platné právní úpravy 

 

Pokud se bateriové akumulační technologie budou nadále rozvíjet, v oblasti 

elektroenergetiky vznikne zcela nový segment trhu s elektřinou, kdy se kapacita 

akumulace bude využívat pro účely uskladnění elektřiny. Bateriová akumulační zařízení 

by mohla být umístěna přímo u výrobce (decentralizované akumulační systémy 

umístěné v místě výrobny) nebo v distribuční síti (centralizované akumulační systémy 

umístěné v síti zaměřené na řešení systémových problémů). Což přímo nabízí možnost, 

aby obě tyto varianty provozoval třetí subjekt, který by svoji akumulační kapacitu 

nabízel jako službu.  

Pro tyto činnosti je nutné vymezit pravidla fungování, základem je výslovné 

zařazení jejich poskytovatele mezi účastníky trhu s elektřinou.200 Zavedení nového 

účastníku trhu znamená vymezit v EZ jeho práva a povinnosti, východiskem této úpravy 

by mělo být zejména zajištění bezpečnosti provozu tohoto zařízení a vlivu 

na elektrizační soustavy v souvislosti s definováním technických podmínek a parametrů 

pro zpětné ovlivňování distribuční soustavy. V tomto směru je možné upozornit 

na sektor plynárenství, ve které je integrován držitel licence na uskladňování plynu 

(provozovatel zásobníků plynu). 

Z hlediska povinnosti žádat o udělení licence se podle mého názoru nabízí 

filozofie obdobná jako pro výrobu elektřiny, při zohlednění specifik akumulace. 

To znamená, že pro vlastní potřebu může akumulační zařízení dotčený subjekt 

                                                           
198 „Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny sjednaná v místě připojení k soustavě.“ 
199 SOLÁRNÍ NOVINKY. Je nutné mít licenci na akumulaci energie z FVE? Zeptejte se právního 

experta. [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016102103/je-nutne-mit-licenci-na-akumulaci-energie-z-fve-

zeptejte-se-pravniho-experta#.WBnIz0kzVHY 
200 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Národní akční plán Smart Grids. [online]. [cit. 2016-

04-19]. Dostupné z www: 

<download.mpo.cz/get/52353/60358/633373/priloha003.pdf>. 
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provozovat bez licence, pro podnikatelské účely by byla stanovena povinnost existence 

licence udělené ERÚ, a to ve smyslu služby akumulace elektřiny. Vedle nového 

účastníka trhu by tak bylo nutné vytvořit i novou kategorii licence udělované ERÚ. 

Opět je v tomto směru možné odkázat na sektor plynárenství a licenci na uskladňování 

plynu. 

Právě způsob připojení k elektrizační soustavě by podle mého názoru mohl 

být základní rozlišovací kritérium, zda v případě bateriové akumulační zařízení 

uvažovat o nutnosti získat příslušnou licenci. Pokud bude bateriový systém 

pro akumulaci připojován nikoliv přímo k soustavě, ale prostřednictvím odběrného 

místa (případně jiné výrobny), dalo by se takové zařízení považovat pouze za zařízení, 

které tvoří součást interní bilance odběrného místa (případně jiné výrobny). 

Protože lze předpokládat, že bateriové zařízení bude umístěno co nejblíže výrobně 

elektřiny (mikrozdroji). V takovém případě není akumulační systém samostatným 

zařízením přímo připojovaným k soustavě, ale dalo by se v souladu s definicí výrobny 

elektřiny podřadit jako „nezbytné zařízení“ výrobny, tedy její součást.201 A naopak. 

Pokud bude bateriové zařízení pro akumulaci připojováno přímo k soustavě, dopady 

bateriového systému na soustavu jsou podobné výrobně elektřiny, proto lze uvažovat 

o existenci licence. Jako zastřešující pravidlo lze dále navrhnout, že v případě, 

že akumulace bude provozována jako podnikatelská činnosti, musí existovat licence 

v každém případě.  

Lze shrnout, že z hlediska svého využití je tak možné bateriové systémy 

pro akumulaci energie využít ve třech základních oblastech: 

 

Bateriový systém jako součást odběrného místa s výrobnou elektřiny, 

nejedná se o podnikání s akumulací  

 

Z hlediska výrobců elektřiny (případně zákazníků s vlastní výrobou) 

lze bateriové zařízení pro akumulaci využít jako možnost zvyšování energetické 

účinnosti výroby, obzvláště u zdrojů typu výrobny elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ. 

                                                           
201 Zjednodušeně řečeno, v případě mikrozdroje to ,,nezbytné zařízení“ v podstatě je, protože aby jako 

malý zdroj nemusel mít licenci, je jednou z podmínek připojení v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) vyhlášky 

o připojení technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě 

připojení.  
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Podle mého názoru je z technického hlediska optimální, pokud je bateriový systém 

umístěn co nejblíže k výrobně. V případě, kdy je bateriové zařízení součástí výrobny 

elektřiny, je akumulace součástí vnitřní bilance výrobny elektřiny a není zásobována 

ze soustavy. U zákazníků s vlastní výrobou by tak bateriový systém pro akumulaci 

energie byl součástí vnitřní bilance odběrného místa. 

 

Akumulace elektřiny prostřednictvím bateriového zařízení jako podnikatelská činnost  

 

Tato varianta akumulace by mohla sloužit pro účely obchodního trhu 

s elektrickou energií, tj. například krytí odchylek obchodníka, poskytování podpůrných 

služeb či jakékoliv jiné potřebné regulační energie, a to na komerční bázi.202 

 

Akumulace elektřiny prostřednictvím bateriového zařízení jako systémový nástroj 

pro potřeby elektrizační soustavy 

 

Tento způsob akumulace by mohl být využitý rovněž pro potřeby elektrizační 

soustavy. Na rozdíl od výše uvedených činností označovaných jako podpůrné služby 

na komerční bázi by tato varianta bateriového systému pro akumulaci energie měla být, 

pokud bude provozována přímo provozovatelem soustavy, vnímána jako technická 

součást soustavy pro účely kvalitnějšího a efektivnějšího zajištění služeb 

takové soustavy. 

Provozovatel distribuční soustavy je povinen na vymezeném území na základě 

uzavřených smluv umožnit distribuci elektřiny, připojit k soustavě každého a umožnit 

distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky dané EZ, 

jeho prováděcími vyhláškami a Pravidly provozování distribuční soustavy. 

Akumulace by tak mohla umožňovat hospodárně připojit do energetické soustavy vyšší 

                                                           
202 Podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 8 EZ se podpůrnými službami rozumí činnosti fyzických či právnických 

osob, jejichž zařízení jsou připojena k elektrizační soustavě, které jsou určeny k zajištění systémových 

služeb, a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce regulační energie, realizované v souladu s § 50 

odst. 10 EZ smlouvou o poskytování podpůrných služeb. Provozovatel přenosové a distribuční soustavy 

obstarává podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové, respektive distribuční 

soustavě. Nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek 

stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy 

má podle § 28 odst. 1 písm. f) jak zákazník, tak podle § 23 odst. 1 písm. d) výrobce elektřiny. 
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podíl decentralizovaných výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny s kolísající 

výrobou.203  

Zároveň je provozovatel přenosové i distribuční soustavy povinen bezpečně 

a hospodárně zásobovat odběratele elektřinou v požadovaném množství a kvalitě 

v daném čase a poskytovat služby uvnitř i vně soustavy provozovatele soustavy, 

včetně zajišťování systémových a podpůrných služeb na úrovni elektrizační soustavy.204 

Pro veškeré tyto činnosti může být tato bateriová technologie akumulace přínosem.205 

  

                                                           
203 HRUBÝ Z., LUKÁŠEK L. Energetická bezpečnost České republiky. Univerzita Karlova v Praze, 

nakladatelství Karolinum, 2015. 
204 Pravidla provozování distribuční soustavy. 
205 Přes naznačené přínosy je ovšem nutné zdůraznit, že v návrhu změn ve směrnici o vnitřním trhu 

s elektřinou zároveň se zavádí plošný zákaz pro provozovatele distribuční soustavy vlastnit akumulační 

zařízení, a to i tehdy, pokud má sloužit pro účely řízení a provozování soustavy. Protože nedílnou 

součástí principu fungování bateriového akumulačního zařízení je dodávka elektřiny zpět do soustavy, 

důvodem pro plošný zákaz jejího provozování je zřejmě filozofický konflikt s již existujícím požadavkem 

evropských právních předpisů zamezující provozovatelům distribuční soustavy podnikat v oblasti 

dodávky elektřiny. Bude proto zajímavé sledovat, zda v dalších legislativních projednáváních bude tento 

striktní zákaz relativizován alespoň v možnost provozovat bateriový systém za účelem zabezpečení 

dodávky elektřiny při vzniku poruch na zařízení distribuční soustavy nebo při plánovaném omezení 

nebo přerušení dodávky elektřiny zákazníkovi. 
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13. Model samovýroby elektřiny spotřebitelem 

a energetická strategie EU 

 

13.1. Změna postavení spotřebitele na trhu s elektřinou 

 

V roce 2015 představila Evropská komise tzv. Summer Energy Package, 

který má být důležitým krokem k realizaci strategie Energetické unie. Summer Energy 

Package tvoří dva legislativní návrhy206 a vedle toho dvě nelegislativní sdělení 

navrhující nové možnosti pro energetické zákazníky.207  

Tyto dokumenty vychází ze zjištění vyplývajících z veřejných diskuzí 

o maloobchodním trhu s energiemi uskutečněných v roce 2014 a z hlediska 

svého obsahu zejména nelegislativní návrhy analyzují překážky bránicí spotřebitelům 

plně využít vnitřního trhu s energií a nastiňují základní strategii k překonání 

těchto bariér. Současně tyto sdělení zahájily veřejnou konzultaci o nové podobě trhu 

s energií.208  

V návaznosti na výsledky konzultačního procesu představila Evropská komise 

v roce 2016 tzv. Winter Energy Package, také soubor dokumentů legislativní 

                                                           
206 Tyto legislativní návrhy mají aktualizovat, respektive nahradit směrnici Evropského parlamentu 

a Rady č. 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES a směrnici Evropského 

parlamentu a Rady č. 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů 

na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích 

o výrobku. 
207 Srovnej: 

EVROPSKÁ KOMISE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Delivering a New Deal for Energy Consumers (COM(2015) 339 

final). [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf>. 

 

EVROPSKÁ KOMISE. Best practices on Renewable Energy Self-consumption (SWD(2015) 141final) 

Accompanying the dokument Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering a 

New Deal for Energy Consumers. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.p

df>. 
208 EVROPSKÁ KOMISE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Launching the public consultation process on a new energy market 

design (SWD(2015) 142 final). [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v11.pdf>. 
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i nelegislativní povahy, spojené rovněž označením „Čistá energie pro všechny 

Evropany“. Navrhované dokumenty navazují na projekt Evropské energetické unie 

a změny na základě nich realizované mají přispět k dosažení klimaticko-energetických 

cílů EU. Mezi klíčové priority balíčku se proto řadí především energetická účinnost 

a dosažení celosvětově vedoucího postavení EU v oblasti obnovitelných energií. 

Iniciativa ohledně ochrany klimatu je silně propojena s dalšími návrhy právních 

předpisů v oblasti energetiky týkajících se nového uspořádání trhu, protože zásadním 

předpokladem pro dosažení cílů v souvislosti s rozvojem využívání obnovitelných 

zdrojů energie má být vytvoření nových podmínek pro odběratele energie. A naopak, 

obnovitelné zdroje energie mají představovat základní nástroj, který má umožnit 

transformaci postavení zákazníka. Pro reformu evropského trhu s elektřinou má tedy být 

zásadní změna postavení zákazníka jako spotřebitele energie tak, aby zákazníci mohli 

plně využít přednosti obnovitelných zdrojů energie. Za tímto účelem se navrhují změny 

v evropských právních předpisech týkajících se uspořádání vnitřního trhu s elektřinou. 

Ačkoliv již při současné úrovni technologií mohou odběratelé vyrábět 

a skladovat elektřinu či spravovat vlastní spotřebu, stávající pravidla trhu 

jim neumožňují tyto nové příležitosti plně využívat. Podle odůvodnění, které je součástí 

balíčku,209 předpokládá přenastavení struktury trhu soubor takových změn a opatření, 

které nově nastaví pravidla určující to, jakým způsobem jednotliví účastníci trhu 

vyrábějí, obchodují, dodávají i odebírají elektrickou energii a za těmito účely využívají 

elektrizační síť. Tím má dojít ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie a zajištění 

flexibilnějšího přizpůsobení trhu s elektřinou na přechod k jiným zdrojům energie. 

Zákazníci jako spotřebitelé energie mají mít prostřednictvím plánovaných změn 

zaručenou možnost vyrábět a spotřebovávat svoji vlastní elektrickou energii 

za transparentních a spravedlivých podmínek, s cílem ušetřit své finanční zdroje 

a pomoci životnímu prostředí. Za účelem dosažení tohoto záměru by zákazníci 

tedy nově měli mít zejména možnost působit na trhu jak jako strana nakupující 

elektrickou energii, tak jako strana elektrickou energii prodávající. 

Jak už bylo naznačeno, změna modelu fungování trhu s elektřinou, se kterou 

souvisí změna postavení zákazníka na trhu, se aktuálně nachází ve fázi legislativního 

                                                           
209 EVROPSKÁ KOMISE. IMPACT ASSESSMENT (SWD(2016) 410 final). [online]. [cit. 2017-02-19]. 

Dostupné z www: 

< http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0410:FIN>. 
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procesu, a z tohoto důvodu lze v nejbližší době očekávat účinnost změn 

výše naznačených platných evropských právních předpisů, jako například nařízení 

o vnitřním trhu s elektřinou a směrnice o vnitřním trhu s elektřinou.210 

Přesto už nyní lze ze zveřejněných návrhů změn základních evropských 

právních předpisů předběžně určit základní směr, kterými se chce EU z hlediska nového 

nastavení trhu ubírat. Rovněž je možné využít souhrnných zpráv a pracovních 

dokumentů rozličných evropských iniciativ a uskupení, které se touto problematikou 

zabývají,211 a jejíž výsledky samy orgány EU využívaly jako zdroj informací a otázek 

pro realizované konzultační procesy, které byly podkladem pro návrhy změn 

odpovídajících právních předpisů. 

Analýza návrhů změn odpovídajících právních předpisů, jakož i související 

pracovní dokumenty nelegislativního charakteru, jsou základním zdrojem informací 

i pro tuto část práce. Z požadavků EU je možné rovněž získat kontext ve vztahu 

k současnému uspořádání trhu ČR ve smyslu platných právních předpisů, 

o kterém pojednávaly kapitoly předchozí. 

 

13.2. Základní charakteristika modelu samovýroby spotřebitele 

 

Charakteristické rysy elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tedy větší 

variabilita, menší předvídatelnost a větší decentralizace ve srovnání s tradiční výrobou, 

platí pro jednotlivé členské státy obdobně, ale výchozí podmínky pro systémy podpory 

samovýroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zákazníkem jsou v členských 

státech  značně různorodé. Jejich nastavení vychází zejména z diametrálně odlišných 

                                                           
210 EVROPSKÁ KOMISE. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on common rules for the internal market in electricity  (COM(2016) 864 final). [online]. 

[cit. 2017-02-19]. Dostupné z www: 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:0864:FIN>. 
211 Srovnej například: 

The INSIGHT_E project, an Energy think tank informing the European Commission, funded by the 

European Commission. Self-consumption of electricity from renewable sources. [online]. [cit. 2016-04-

19]. Dostupné z www: 

<http://www.insightenergy.org/system/publications/files/000/000/016/original/RREB6_self-

consumption_renewable_electricity_final.pdf>. 

 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

Renewable energy progress report (COM(2015) 293 final). [online]. [cit. 2016-11-02]. Dostupné z www: 

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-293-EN-F1-1.PDF>. 



91 

 

přírodních podmínek v členských zemích EU. Při snaze o zavedení jednotných schémat 

podpory samovýroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je tak nutné respektovat 

právo jednotlivých členských států na volbu vlastního energetického mixu. 

Z tohoto důvodu podle mého názoru zřejmě nebude prosazován povinný 

přechod na jeden evropský systém podpory, protože ten by mohl pro řadu zemí 

znamenat významné dodatečné finanční a administrativní náklady. Naopak, zvolené 

nástroje budou pravděpodobně vedeny snahou motivovat členské státy k vytvoření 

vhodného právního rámce a odstranění zejména ekonomických bariér tak, aby mohly 

být využity veškeré přínosy aktivního zapojení zákazníků do elektroenergetického trhu. 

 

Principy modelu samovýroby spotřebitele 

 

Evropská dimenze úvah nad modelem vyrábějícího zákazníka je vedena snahou 

zdůraznit, že energie vyrobená zákazníkem z obnovitelných zdrojů energie pro vlastní 

spotřebu může mít výhody nejen pro zákazníka, ale i pro celou elektroenergetickou 

soustavu.212 

Spotřebitelé elektrické energie mají přirozený zájem maximalizovat míru 

vlastních úspor energie a snížení výše plateb při vyúčtování spotřeby elektřiny 

spotřebované ze soustavy.213 Pokles investičních nákladů na pořízení malých výrobních 

zdrojů z obnovitelných zdrojů energie214 v tomto ohledu vytváří pro zákazníky nové 

příležitosti. Užití tohoto nového modelu, využívající moderní technologie a obnovitelné 

zdroje energie, umožňuje spotřebitelům aktivně participovat na trhu a redukovat 

tak své náklady na získání elektrické energie. 

                                                           
212 EVROPSKÁ KOMISE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Delivering a New Deal for Energy Consumers (COM(2015) 339 

final). [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf>. 
213 EVROPSKÁ KOMISE. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Energy Consumer Trends 

2010 – 2015 (SWD(2015) 249 final). [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/consumer_issues_in_other_policies/files/swd-

energy-consumer-trends_en.pdf>. 
214 Například cena solárních panelů klesla mezi roky 2008 a 2012 o 80%. Srovnej: 

EVROPSKÁ KOMISE. Best practices on Renewable Energy Self-consumption (SWD(2015) 141final) 

Accompanying the dokument Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering a 

New Deal for Energy Consumers. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.p

df>. 
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Zároveň při této formě výroby a spotřeby elektřiny mohou být redukovány ztráty 

elektřiny v soustavě,215 což by v konečném důsledku mohlo zároveň přispívat 

k efektivnímu fungování trhu jako celku. Decentralizovaná výroba energie 

z obnovitelných zdrojů, ať už zákazníci budou využívat pro vlastní potřebu 

nebo pro dodávání do systému, tak může vhodně doplnit centralizované zdroje výroby 

elektřiny. 

Nastavením odpovídajícího právního rámce a odstraněním bariér bude 

zákazníkům umožněno stát se svými vlastními dodavateli i manažery alespoň části 

svých energetických potřeb a snížit tak své platby za energii. Základním motivačním 

prvkem můře být zaručený přístup malé výrobny zákazníka k soustavě a tím odpadající 

složité vyjednávání s ostatními účastníky trhu o pozici na trhu a povaze vyrobené 

elektřiny.216 

 

Rizika modelu samovýroby spotřebitele 

 

V tomto směru je z evropského pohledu zásadní otázkou vztah 

mezi samovyrobenou a samospotřebovanou elektřinou a souvisejícími náklady 

na rozvodné sítě či jinými systémovými poplatky stanovenými síťovými tarify 

jednotlivých států.217  

Síťové tarify jsou cenové složky, které platí spotřebitelé elektřiny 

pro financování minulých i budoucích nákladů na budování a provoz elektrické 

soustavy. Stávající znění článku 16 odst. 8 směrnice č. 2009/28/ES218 ponechává prostor 

                                                           
215 Working Group Report “Consumers as Energy Market Actors”. [online]. [cit. 2016-04-19].  

Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Draft_WG_report_consumers_market_agents_TC_

110315_web_version3.pdf>. 
216 BEUC (The European Consumer Organisation). A WELCOME CULTURE FOR CONSUMERS’ 

SOLAR SELF-GENERATION. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-001_jmu_welcome_culture_for_solar_self-

generation.pdf>. 
217 EVROPSKÁ KOMISE. Best practices on Renewable Energy Self-consumption (SWD(2015) 141final) 

Accompanying the dokument Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering a 

New Deal for Energy Consumers. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.p

df>. 
218 Podle článku 16 odst. 8 směrnice 2009/28/ES: „Členské státy zajistí, aby sazby účtované provozovateli 

přenosových a distribučních soustav za přenos a distribuci elektřiny ze zařízení, která využívají 
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pro jednotlivé členské státy, aby si vytvořily vlastní síťové tarifní metodiky s ohledem 

na zvláštnosti vnitrostátních elektroenergetických soustav. 

Vzhledem k tomu, že některé síťové modely v členských státech jsou historicky 

nastaveny tak, že je větší část poplatků za sítě hrazena za spotřebovanou (tedy skutečně 

dopravenou) elektřinu, existují rizika, že existence vlastní výroby a spotřeby ve větším 

měřítku by mohla mít negativní vlivy ve smyslu snížení rozsahu pokrytých nákladů 

provozovatelů soustav a související nutností zvýšení ceny elektřiny, což by mělo 

negativní finanční dopad na další uživatele soustav, zejména klasické zákazníky 

bez výroby. 

Na jednu stranu může být osvobození od poplatků za využití sítě pochopitelné 

a z podstaty věci legitimní, protože elektrická energie zákazníkem vyrobená a přímo 

spotřebovaná zůstává bez přímého kontaktu se soustavou, respektive k její dopravě není 

elektrizační soustava využívána. Na druhou stranu, pokud zůstanou platby navázané 

na množství ze soustavy odebrané elektřiny, mohou být spotřebitelé elektřiny s vlastní 

výrobou zvýhodněni na úkor ostatních odběratelů energie.219 A to proto, že zákazníci 

s vlastní výrobou v konečném důsledku mají menší odběr ze soustavy a tedy i menší 

platby provozovatelům soustav, ovšem jejich připojovací kapacita zůstává stejná. 

Tím, že je tomuto zákazníkovi garantována možnost maximálního odběru ze soustavy, 

nedojde reálně k úsporám nákladů distribuce a tyto náklady jsou však rozprostřeny 

prostřednictvím plateb za odběr jiným zákazníkům bez vlastní výroby.220 

Je tak třeba nejen pokusit se zamezit diskriminačním poplatkům pro projekty 

samovýroby, ale i nastavit taková objektivní a nediskriminační kritéria, aby byl 

zohledněn vliv zákazníka s výrobnou elektřiny na soustavu. Na změny související 

s rozvojem decentralizované samovýroby zákazníků by tak měly adekvátně reagovat 

změny v oblasti modelů trhu, včetně tarifních systémů, a to takovým způsobem, 

aby systém cen a financování nevedl k ekonomicky neopodstatněnému zvýhodnění 

                                                                                                                                                                          
obnovitelné zdroje energie, odrážely realizovatelné nákladové výhody vyplývající z připojení zařízení k 

soustavě. Tyto nákladové výhody mohou vzniknout z přímého užití nízkonapěťové distribuční soustavy.“ 
219 KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do liberalizované energetiky. Trh s elektřinou. Vydání druhé, 

aktualizované, Asociace energetických manažerů, 2016. 
220 A to proto, že tyto poplatky mají v některých státech primárně sloužit k připravenosti soustav 

na dodávky elektřiny, bez ohledu na aktuální množství skutečně dopravené elektřiny. Tak je tomu 

i v České republice. Srovnej: 

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. [online]. [cit. 2016-04-19]. 

Dostupné z ASPI. 
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některých účastníků trhu,221 a současně, aby i přes rozvoj samovýroby elektřiny byly 

zaručeny dostatečné finanční prostředky pro udržování kvality sítě a zajišťování 

systémových služeb.222 Přínos pro jednoho koncového zákazníka by neměl zvyšovat 

náklady systému jako celku a tedy náklady ostatních zákazníků. 

 

Uskladňování elektřiny vyrobené spotřebitelem 

 

Zákazník (prosumer) si primárně vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu. 

Tuto elektřinu může spotřebovávat buď okamžitě nebo odloženým způsobem.223  

Navrhované požadavky Winter Energy Package jednoznačně směřují k podpoře 

integrace technologií pro uskladňování vyrobené elektřiny do trhu s elektřinou, 

protože zvyšují variabilitu a flexibilitu z hlediska uspokojování energetických potřeb 

zákazníka. Jako nástroj skladování energie mohou být využívány například speciální 

baterie (bateriové technologie pro akumulaci elektrické energie), 

jejichž charakteristickým znakem je skutečnost, že k odložení spotřeby dochází 

prostřednictvím decentralizovaného úložiště umístěného za připojovacím bodem k sítí 

                                                           
221 Nový tarifní systém v České republice by tak v souladu s ideovými požadavky NAP SG měl být 

maximálně adresný, vytvářející nediskriminační prostředí v elektroenergetice, motivující k efektivnímu 

chování účastníků trhu na ekonomické bázi, vedoucí k úsporám energie a nákladů a zabezpečující 

dlouhodobě udržitelné financování výstavby, rozvoje a provozu soustav. 
222 NAP SG předpokládal, že do konce roku 2015 budou vytvořeny podmínky (především legislativní) 

pro možnost využívání tzv. „net meteringu“ na obchodní bázi, kdy si například zákazník sjedná se svým 

obchodníkem, že elektřinu, kterou doma vyrobí a v daný okamžik nespotřebuje, využije pro své obchodní 

účely obchodník a ten následně elektřinu v plném rozsahu nebo podle dohodnutého způsobu v poníženém 

objemu zákazníkovi „vrátí“ v okamžiku, kdy mu jeho výroba doma nepokryje jeho spotřebu. V takovém 

případě zákazník bude platit pouze regulované složky za distribuci vztažené na objem elektřiny, který 

„přeteče“ z distribuční soustavy do odběrného místa zákazníka, tedy za objem „vracené“ elektřiny a již 

nebude platit za elektřinu jako zboží, které z distribuční soustavy odebral. Je nutné zdůraznit, že tyto 

podmínky vytvořeny dosud nebyly, což vyplývá ze závěrů této práce.  
223 Srovnej například: 

EVROPSKÁ KOMISE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Delivering a New Deal for Energy Consumers (COM(2015) 339 

final). [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf>. 

 

EVROPSKÁ KOMISE. Best practices on Renewable Energy Self-consumption (SWD(2015) 141final) 

Accompanying the dokument Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering a 

New Deal for Energy Consumers. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.p

df>. 
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(tedy za měřením).224 Nesporným pozitivem tohoto modelu je možné využití uložené 

elektřiny zejména v případě nedostatečných dodávek elektřiny ze soustavy 

nebo jejich výpadků. 

Alternativní variantou odložení spotřeby je princip net metering,225 v rámci 

kterého je přebytek vyrobené elektřiny dodáván do sítě, aby mohl být využit později, 

kdy výroba z vlastních zdrojů není dostatečná. Obrazně řečeno, samovýrobci používají 

síť jako záložní systém, kdy ze strany spotřebitelů dochází k ukládání přebytečné 

vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů v období nízké poptávky (například když 

zákazník není doma) pro použití v období, kdy poptávka zákazníka po energii je vysoká 

a obnovitelné produkce nedostatečná (například večer).226 

 

Přípustnost dodávky elektřiny vyrobené spotřebitelem do soustavy 

 

Návrhy nových pravidel Winter Energy Package jsou postaveny na požadavku 

úplné aktivizace zákazníků v rámci trhu s elektřinou, proto umožnění toho, 

aby zákazník svoji vyrobenou elektřinu mohl dodávat do soustavy, je nejen přípustné, 

ale přímo výslovně vyžadované. Na evropské úrovni tak mají být nastavena jednotná 

pravidla pro vyrábějící spotřebitele. 

Optimální situace je taková, kdy veškerá samovyrobená elektřina je také 

samospotřebovaná přímo zákazníkem. Mimo tento model evropské úvahy obecně 

předpokládají dodávku přebytečně vyrobené elektřiny do soustavy a získání určité 

protihodnoty.227  

                                                           
224 IRENA (INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY). Battery storage for renewables; 

market status and technology outlook. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<www.irena.org/.../irena_battery_storage_report_2015.pdf>. 
225 Je nutné odlišovat systémy inteligentního měření (Smart metering systems) od inteligentních sítí 

(Smart grids), a to zejména při zmínkách o funkcionalitách, přínosech z jejich zavedení a nákladech. 

Systémy inteligentního měření poskytují technické podmínky pro měření spotřeby v reálném čase, 

zatímco inteligentní sítě mohou nabídnout další, automatická opatření pro reakci strany spotřeby.  
226 EVROPSKÁ KOMISE. Best practices on Renewable Energy Self-consumption (SWD(2015) 141final) 

Accompanying the dokument Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Delivering a 

New Deal for Energy Consumers. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.p

df>. 
227 EVROPSKÁ KOMISE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Delivering a New Deal for Energy Consumers (COM(2015) 339 

final). [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 
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Protihodnotou může být určitá podoba výkupních cen, důraz je však spíše kladen 

na čistě tržní základ, nejlépe ve spojení s modelem net metering, kdy zákazníci mohou 

s pomocí soustavy uměle skladovat vyrobenou elektřinu v jednom okamžiku 

a spotřebovávat ji v okamžiku jiném. Ze spojení nestálé povahy tržních cen a modelu 

net metering však vyplývá, že cena elektrické energie se může mezi časovými okamžiky 

dodávky a odběru odlišovat. Jsou proto doporučovány speciální tarify, v rámci kterých 

by byla elektřina dodávána do soustavy, když nižší nebo vyšší tarif (cena) za dodávku 

do soustavy by byl zavedena v těch částech dne, ve kterých je pro soustavu 

a její uživatele vhodné, aby samovýrobci méně nebo více dodávali elektřinu 

do soustavy.228 

V tomto ohledu je z pohledu české právní úpravy možné vytknout, že dosavadní 

návrhy předpisů v rámci Winter Energy Package se výslovně nezabývají otázkou, 

jestli koncový zákazník v pozici samovýrobce má povinnost nést odpovědnost 

za odchylku nebo ji přenést na jiný subjekt zúčtování, jako je tomu v ČR. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf>. 
228 Tamtéž. 
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14. Závěr 

 

Jsem přesvědčen, že další rozvoj obnovitelných zdrojů energie je spojený právě 

s modelem decentralizované výroby elektřiny malými výrobnami. V tomto ohledu 

pak z mého pohledu platí přímá úměra - čím větší bude v ČR podíl decentralizované 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tím více může být oproti současnému 

stavu šetřeno životní prostředí.  

V kontextu předmětu této práce může být podpora rozvoje decentralizované 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie realizována i tím, že se odstraní právní 

bariéry - jinými slovy bude pro jejich využívání vytvořeno vhodné právní prostředí. 

A to je oblast, ke které tato práce může určitým způsobem přispět. Základní 

předpoklady jsou vyjádřeny v předchozích částech práce, ale závěrem bych se chtěl 

vyjádřit k problematice možnosti a oprávněnosti dodávky elektřiny vyrobené 

ve výrobně zákazníka do elektrizační soustavy, což může být jedna z nejdůležitějších 

otázek zákazníka uvažujícího o provozování svého výrobního zdroje. 

Nezpochybnitelnou skutečností je, že plánované změny evropské právní úpravy, 

vedené cílem zavedení jednotných pravidel pro členské státy, jsou přímo elementárně 

postavené na požadavku umožnit zákazníkovi elektřinu vyrábět a tuto elektřinu 

v závislosti na svých potřebách buď spotřebovávat, nebo prodávat. Ovšem než skončí 

legislativní proces a tyto změny evropských právních předpisů nabydou účinnosti, 

ve spojení s faktem, že některé z těchto předpisů předpokládají navazující národní 

legislativní proces za účelem implementace jejich pravidel do právních řádů 

jednotlivých členských států, může uplynout ještě mnoho času do chvíle, než dojde 

v právním řádu ČR k výslovnému povolení dodávek do soustavy. 

Právní úpravě dodávky elektřiny do soustavy se jako nejzásadnějšímu sdělení 

této práce chci věnovat především proto, že v praxi na trhu s elektřinou lze již nyní 

zaznamenat snahu o zavedení rozličných konceptů, které, vzhledem ke smluvní povaze 

realizace vztahů ohledně dodávky elektřiny na trhu s elektřinou, nelze bez dalšího 

vyloučit. Přestože zastávám názor, že odpovídající zpřesnění právní úpravy je více 

než nutné, pokusím se závěrem této práce vyjádřit k otázce dodávky elektřiny vyrobené 

zákazníkem do soustavy již při stávající platné právní úpravě. A to s cílem nalézt takové 

právní uchopení otázky dodávek elektřiny do soustavy, které by mělo alespoň rámcově 
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zákazníka ochránit před případnými negativními dopady jeho rozhodnutí využít 

nejednoznačnosti současné právní úpravy a přebytky vyrobené elektřiny do soustavy 

dodávat.  

V tomto ohledu podle mého názoru řešením může být určitá forma dohody 

se stávajícím dodavatelem elektřiny, který elektřinu do odběrného místa dodává. 

Pokud tedy dodavatel a zákazník změní svůj stávající smluvní vztah, na základě kterého 

dodavatel dodává elektřinu do odběrného místa a přebírá za toto odběrné místo 

odpovědnost za odchylku, a to takovým způsobem, že dodavatel pod svoji odpovědnost 

za odchylku za dodanou elektřinu ze soustavy podřadí smluvně rovněž odpovědnost 

za elektřinu vyrobenou a dodanou do soustavy ve stejném odběrném místě (jinými 

slovy vztáhne pod celkovou bilanci odběrného místa jako celku), bude u množství 

elektřiny vyrobené a dodané do soustavy výslovně vyřešena odpovědnost za odchylku. 

Zákazník se tak zároveň chrání před rizikem postihu za neoprávněnou dodávku 

do soustavy, protože odpovídající změna smlouvy o dodávce může představovat 

zákonem požadovaný právní důvod dodávek. Vzhledem k tomu, že tato varianta nemá 

výslovnou oporu v platných právních předpisech, obchodníci nejsou povinni tento krok 

realizovat, ovšem EZ jim to ani výslovně nezakazuje – vše je otázkou smlouvy 

mezi zákazníkem a obchodníkem. Platí tedy, že pokud se obě strany dohodnou 

a odpovídajícím způsobem si upraví existující smluvní vztah, veřejné právo 

jim tuto možnost výslovně nezakazuje.229 

Dále je pak v případě výroben ve smyslu § 28 odst. 5 EZ teoreticky možné 

uvažovat o dvou obchodních modelech.  

V prvním případě za dodanou elektřinu nebude obchodník zákazníkovi 

samovýrobci platit a použije jí jako kompenzaci za povinnost nést za zákazníka 

odchylku. Za elektřinu, kterou zákazník vyrobil, nespotřeboval a dodal do distribuční 

soustavy, tak nedostane zákazník žádnou platbu. Obchodník s elektřinou 

s takto získanou elektřinou může dále disponovat podle vlastní potřeby. Pro účely 

rozlišení lze tuto variantu označit například jako neobchodní započtení. 

Druhou variantou praxe může být to, že obchodník převezme odpovědnost 

za odchylku výše uvedeným způsobem, jen je v tomto případě dodávka elektřiny 

                                                           
229 EZ vymezuje pravidla, od kterých se není možné odchýlit. Z teorie práva ovšem vyplývá, 

že pokud není smluvní ujednání v rozporu s těmito pravidly, je možné si ve smlouvě sjednat i skutečnosti, 

které energetický zákon neupravuje. 
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zákazníkem obchodníkovi kompenzována i dalšími zvýhodněními jako například sleva 

z ceny odebrané elektřiny, nebo podobnými protiplněními.230 Tento přístup praxe 

k řešení problematiky dodávky přebytků vyrobené elektřiny do soustavy je jakýmsi 

pokusem o realizaci určité formy modelu net metering na obchodní bázi, 

kdy je přebytečná elektřina uložena k obchodníkovi, který za ni neposkytne přímé 

peněžní plnění, ale bonus jiného typu (například odečet z ceny za elektřinu odebranou 

a spotřebovanou zákazníkem ze soustavy). Pro účely této práce je možné tento model 

dále označovat například jako obchodní započtení. 

Musí však být zdůrazněno, že v případě této druhé varianty, tedy varianty 

obchodního započtení, z předchozích kapitol této práce vyplývá, že současné právní 

předpisy ve svém celku podobná řešení neumožňují, respektive jim s ohledem 

na vymezení účastníků trhu a smluvních typů na elektroenergetickém trhu v konečném 

důsledku zamezují. Již sama výchozí podmínka, která předpokládá stav, 

kdy se zákazníkovi podařilo nastavit svoji činnost výroby elektřiny tak, aby mohl získat 

určitou formu přímého obohacení z provozování výrobny elektřiny a zároveň nebyl 

podle EZ nucen usilovat o udělení licence na výrobu elektřiny z důvodu podnikání, 

může být velice obtížně právně realizovatelná. Navíc by zákazníkům jako výrobcům 

bez licence bylo tímto způsobem umožněno svojí výrobou elektřiny získávat určitá 

finanční protiplnění, přestože klasičtí výrobci za tímto účelem stali podnikateli 

v energetických odvětvích. Takové neodůvodněné rozdíly v totožných situacích nejsou 

podle mého názoru legitimní. Jsem si ale zároveň plně vědom toho, že podobná 

efektivní a moderní řešení představují budoucí podobu energetiky, jejíž jsem zastáncem. 

Ale aby se tak stalo, je potřeba důsledná úprava dotčených právních předpisů. 

Proto také tzv. obchodní net metering není přímým předmětem této práce. 

Lze tedy shrnout, že podle mého názoru výše uvedená dohoda zákazníka 

a obchodníka s elektřinou může představovat pouze první, neobchodní variantu. 

Zákazník vyrobenou elektřinu poskytuje svému dodavateli bezúplatně, odměnou mu je 

skutečnost, že dodavatel za to za něho přebírá za toto množství elektřiny odpovědnost 

za odchylku a chrání ho tak před rizikem sankce za neoprávněnou dodávku. 

                                                           
230 Srovnej například: 

SOLÁRNÍ NOVINKY. Analýza NEZ II. – Pozitivní dopady nové legislativy na provoz FVE z pohledu 

právního experta. [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z www: 

<http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2015052708/analyza-nez-ii-pozitivni-dopady-nove-legislativy-

na-provoz-fve-z-pohledu-pravniho-experta#.Vrh4j2f2ZUQ>. 
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Zároveň je nutné zdůraznit, že výše uvedené závěry není možné obdobně použít 

u takové výrobny ve smyslu § 28 odst. 5 energetického zákona, která byla připojena 

jako mikrozdroj zjednodušeným postupem podle vyhlášky o připojení. Tato varianta 

výrobny vyžaduje specifický pohled. Jako ochrana před neoprávněnou dodávkou 

se opětovně nabízí dohoda se stávajícím dodavatelem, který by za přetoky elektřiny 

převzal zodpovědnost za odchylku a zahrnul je do celkové bilance odběrného místa. 

Tento model je ale vnitřně velmi rozporný, když by smlouva upravovala existenci 

dodávek elektřiny, které by u mikrozdrojů (podle EZ nevýslovně a podle vyhlášky 

o připojení výslovně) teoreticky neměly existovat. U výroben, splňujících kritéria 

mikrozdroje a připojovaných zjednodušeným postupem připojení, je tak nutné klást 

zvýšený důraz na snahu absolutně zabránit dodávkám do soustavy. Tyto nejednoznačné 

a rozporné okolnosti zřejmě zapříčiňují, že přesto, že má zjednodušený postup připojení 

administrativně odlehčit zájemcům o provozování malých zdrojů a tím podpořit rozvoj 

těchto zdrojů, nemusí být varianta zjednodušeného procesu připojení u výroben 

elektřiny podle § 28 odst. 5 EZ v praxi tak často využívána, když zákazníci 

pro připojení malého výrobního zdroje z důvodu jistoty volí raději standardní postup. 

Úplným závěrem bych chtěl znovu připomenout, že obchodní net metering 

jednoznačně představuje model budoucnosti, který přináší další stupeň efektivní 

podpory využívání decentralizované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

Podle mého názoru je ale pro jeho uplatňování nejprve nutné vhodným způsobem 

upravit relevantní právní předpisy. Rovněž NAP SG vhodnou úpravu energetického 

zákona a jeho prováděcích předpisů vymezuje jako základní a zároveň stěžejní krok 

k rozvoji tohoto modelu. Pokud se tak stane (a připravované návrhy evropských 

právních předpisů zřetelně naznačují, že ano), může to být důležitý mezník 

jak pro zákazníka, tak pro ochranu životního prostředí. Do té doby může zákazník 

postavit svoji výrobu na možnostech i omezeních vymezených v této práci.  

S ohledem na dílčí závěry této práce platí, že model decentralizované výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je již nyní způsobilý představovat jeden 

z nových významných nástrojů využití obnovitelných zdrojů energie vedoucích 

ke snížení množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy, a tedy snížení závislosti 

na fosilních zdrojích energie. Proto jsem se rozhodl ve své rigorózní práci věnovat 

právě problematice výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů spotřebitelem.  
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Abstrakt: Právní úprava výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů spotřebitelem 

 

Rigorózní práce je zaměřena na českou a evropskou právní úpravu výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie spotřebitelem. Pokud spotřebitelé energie 

vyrábějí vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů, odebírají méně elektřiny ze sítě. 

Spotřebitelé jsou tak svými vlastními dodavateli energie a snižují své platby 

za elektřinu. Decentralizovaná výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů proto může 

efektivně doplnit centralizovanou výrobu elektřiny. Hlavním cílem této práce je analýza 

české právní úpravy v oblasti decentralizované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Česká republika by měla přijmout další vhodná opatření, aby umožnila vyšší využití 

elektřiny z decentralizovaných výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje 

energie. Přechod k decentralizované výrobě elektřiny má mnoho výhod, především 

snížení emisí skleníkových plynů. 

 

 

Abstract: Legal Regulation of Consumer Electricity 

Production from Renewable Resources 

  

In the thesis I analyse Czech and EU legal regulation of consumer's 

electricity generation from renewable energy sources. If consumers generate 

their own electricity from onsite renewable energy systems, they consume less 

electricity from the grid. Consumers are their own electricity suppliers and reduce 

their energy bills. Decentralised renewable energy generation can usefully complement 

centralised generation sources. The main focus of this thesis is to analyse 

Czech regulation in the area of decentralised elektricity generation from renewable 

energy sources. Czech republic should take further appropriate measures in order 

to allow a higher penetration of electricity from decentralised renewable energy sources. 

The move towards decentralised energy production has many benefits, 

mainly the benefit of reduce greenhouse gas emissions.   
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Legal Regulation of Consumer Electricity Production 

from Renewable Resources 

 

In the thesis I analyse EU and Czech legal regulation of small 

customers' electricity generation from renewable energy sources. The main focus of this 

thesis is to analyse Czech regulation in the area of decentralised renewable energy 

technologies, for the benefit of reduce greenhouse gas emissions. The move towards 

decentralised energy production has many benefits, including the utilisation of local 

energy sources, increased local security of energy supply, shorter transport distances 

and reduced energy transmission losses. This thesis is focused on self-generation mainly 

from the point of view of small customers' or households. Micro-generation or self-

generation (the two terms are used interchangeably in this thesis) is power generation on 

the premises of a private consumer who uses self-generated electricity, to cover own 

demand to a certain degree (self-consumption). On top of that, it entails feeding excess 

electricity production into the public grid or eventually storing elektricity. These 

households are also known as „prosumers“ (energy producing consumers). The 

combination of decentralised generation and storage options with demand side 

flexibility can further enable consumers to become their own suppliers and managers 

for (a part of) their energy needs, becoming producers and consumers and reduce their 

energy bills. If consumers generate their own electricity from onsite renewable energy 

systems, they consume less electricity from the grid. 

There is a need to support the integration of energy from renewable sources into 

the transmission and distribution grid and the use of energy storage systems 

for integrated intermittent production of energy from renewable sources. In view 

of the high greenhouse gas emission saving potential, Czech republic should take 

appropriate measures in order to allow a higher penetration of electricity 

from decentralised renewable energy sources. The future legislation must provide 

a dedicated long-term strategy for an adequate supportt consumers’ small-scale 

renewable self-generation projects. Decentralised renewable energy generation, whether 

used by consumers for their own use or supplied to the system, can usefully 

complement centralised generation sources.  
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