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Anotace 

Cílem diplomové práce je zjištění, jaký vliv má množství instalovaných obnovitelných 

zdrojů energie na cenu elektrické energie. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. V první části 

předkládané práce je uvedeno z čeho se skládá cena elektrické energie a specifikují se 

účastníci trhu s elektřinou. Další kapitola popisuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

energie a hlavní zdroje energie v České republice. Následně jsou definovány a analyzovány 

faktory ovlivňující cenu energie. Čtvrtá část je zaměřena na shrnutí zjištěných faktů formou 

diskuze. V závěru je zhodnoceno, zda byl splněn cíl této práce a doporučení budoucím 

generacím. 

Klíčová slova: energie, obnovitelné, neobnovitelné, zdroje, cena, faktory 

 

 

Summary  

The main objective of master´s project is find out what influence of the amount have 

renewable resources of energy on prise of electric energy. This project is divided into four 

parts. First part indicates what constitutes the price of electric energy and the market 

participants of electricity are specified. In second part describes a renewable and non-

renevable resources of energy ant the main resources of energy in Czech Republic. In third 

part are defined and analyzed all factors which affect the price of energy. Fourth part is 

focused on summarizing of found facts by the form of discussion. In the end is valorized if 

were met the objective of this project and recommendations for future generations.  

Keywords: energy, enewable, non-renewable, resources, price, factors 
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1 ÚVOD 

Bez elektrické energie si v dnešní době těžko dokážeme život představit. Aby nám elektrická 

energie mohla být dopravena až domů, musí jí nejprve někdo vyrobit. Původem téměř 

veškeré energie na Zemi je Slunce. Energii můžeme získávat z obnovitelných či 

neobnovitelných zdrojů. Většina současných zdrojů je ovšem neobnovitelná a zásoby jsou 

omezené. Díky tomu je stále důležitější věnovat pozornost obnovitelným zdrojům, které 

nepřinášejí tolik problémů životnímu prostředí. 

Vynález parního stroje způsobil průmyslovou revoluci a změnil charakter světového 

hospodářství na fosilní. Tento charakter ovšem způsobil problémy nejen s brzkým 

vyčerpáním fosilních zdrojů, ale především s ekologickou zátěží životního prostředí při 

přeměňování této formy energie na energii využitelnou. Při přeměně dochází k trvalému 

poškozování životního prostředí skleníkovými plyny a lidstvu tak hrozí nebezpečí zákazy 

ekosféry. Skleníkový efekt by mohl mít velmi tvrdý dopad a globálním oteplováním 

paradoxně způsobit další dobu ledovou. [4] 

Energetika je průmyslové odvětví dodávající energii, které se zaobírá využitím všech zásob 

a zdrojů energie. Těžbou dřeva, ropy, uhlí, zemního plynu nebo jaderného paliva vznikají 

zdroje energie (paliva) pro elektrárny a teplárny, ve kterých dochází k výrobě elektrické a 

tepelné energie s následnou distribucí k odběratelům. V neposlední řadě se jedná také o 

výrobu propan butanu nebo využití energie z vody, Slunce, přílivu a odlivu, větru či 

geotermální energie. [2] 

Obchodování s elektřinou se uskutečňuje na trhu s elektrickou energií. Původně byl trh jako 

přirozený monopol pod dohledem státu. Na základě evropské směrnice podstoupily všechny 

členské státy včetně ČR liberalizaci trhu. V ČR probíhala liberalizace postupně v několika 

etapách v letech 2002 až 2006. [6] [1] 

Téma obnovitelných zdrojů jsem si zvolila s ohledem na jeho aktuálnost. V současné době 

je hledání řešení ochrany životního prostředí a nahrazení neobnovitelných zdrojů 

nejdůležitější pro zachování trvale udržitelného rozvoje. Asimilace přírody totiž není dle 

původních předpokladů neomezená. I pro zachování biodiverzity, kterou lidstvo svým 

působením tolik ohrožuje, je třeba najít cesty, jak přeměnit energii na využitelnou formu, co 

nejekologičtějším způsobem.  
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Hlavním cílem předkládané diplomové práce je zjištění, zda má množství instalovaných 

obnovitelných zdrojů energie vliv na cenu elektrické energie. Součástí této práce je analýza 

ceny elektrické energie v minulých letech a její možný vývoj do budoucna, rozbor složení 

ceny za elektrickou energii a faktorů ovlivňujících její cenu, charakteristika hlavních zdrojů 

energie, obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie v České republice a diskuze 

vyhodnocující zjištěné skutečnosti. 
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2 CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE A JEJÍ SLOŽENÍ 

Slovo energie bylo vytvořeno fyziky v polovině devatenáctého století z řeckého energeia. 

V překladu to znamenalo síla, vůle nebo schopnost k činům. Energie je schopnost hmoty 

konat práci. Prakticky veškerá energie na Zemi pochází již od pradávna ze Slunce. To 

dodávalo po miliony let rostlinám energii. Zbytky rostlin a živočišných těl po té nedostatkem 

přísunu vzduchu, bez něhož nemohl proběhnout rozklad, zuhelnatěly, a díky tomu vznikla 

fosilní paliva. [3] 

Spálením těchto paliv uvolníme Sluncem konzervovanou energii, naneštěstí jednorázově. 

Další prapůvodní zdroj energie jsou radioaktivní prvky. Ty se na Zemi dostaly při zrodu naší 

planety výbuchem pradávné supernovy. Ale i tyto prvky jsou vyčerpatelné. Lidé proto musí 

nalézt další možné zdroje energie, které by pokryly jejich energetickou spotřebu i v 

budoucnosti. [3] 

Energie má mnoho forem a je to zejména její přeměna z jedné formy do druhé, co nutí věci, 

aby se staly. Život lidí bez zdrojů energie je téměř nemyslitelný a přitom spotřeba neustále 

roste. Člověk využíval určité formy energie již od pradávna například ze svých vlastních 

svalů nebo využíváním síly zvířat. Ještě na konci 18. století byly v Evropě hlavním zdrojem 

energie hospodářská zvířata. [3] [7] 

 I když to trvalo mnoho let, dnes již máme rozvod energie zajištěn až domů. Přičemž to není 

zrovna nejjednodušší úkol, jelikož elektrickou energii není možné skladovat. Distributor tak 

musí dodat takové množství elektrické energie, které se spotřebuje, aby jí nebyl přebytek 

nebo nedostatek. V současné době je skoro vše, co lidem usnadňuje život, poháněno energií. 

Světlo, televize, kávovar, lednice, pračka a spousta dalších spotřebičů by bez energie 

nefungovala. [3] [7] 

Energie má mnoho forem, nikdy nezaniká, pouze se mění z jedné formy do druhé. Mezi 

nejběžnější druhy energie patří energie mechanická, tepelná, chemická, elektrická, jaderná, 

magnetická či světelná. [7] 

2.1  Liberalizace trhu s elektrickou energií 

Liberalizaci trhu s elektrickou energií na základě evropské směrnice postupem času 

absolvovaly všechny členské státy EU. Mělo tím dojít k posílení konkurenčního prostředí a 

k vytvoření tlaku na nižší ceny elektřiny i plynu. Kvůli obavě o bezpečnost země spousta 
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států v Evropě koncem druhé světové války znárodnila energetický průmysl. Ropná krize ze 

70. let způsobila, že společně s navýšením ceny ropy mnohonásobně narostla i cena energie. 

Takovéto navýšení ceny elektřiny nebylo pro vládnoucí politickou stranu příliš dobré, a 

proto státní energetické podniky většinou skončily hospodaření ztrátou. Teprve deregulace 

energetiky z devadesátých let, která s úspěchem proběhla ve Velké Británii, odstartovala 

liberalizační vlnu na trhu s elektřinou i v ostatních státech v Evropě. Cílem bylo vytvořit 

jednotný vnitřní trh s elektřinou, jelikož elektřina se prodávala pouze uvnitř každé země 

odděleně a ceny elektřiny byly velmi rozdílné. Ceny se lišily dle druhu paliva, že kterého se 

vyrobila. [1] [13] 

Zrušení monopolu a rozdělení distribuce a prodeje energie mělo přimět vstoupit na trh 

mnoho dalších obchodníků s elektřinou, kteří by díky konkurenčnímu prostředí snížili cenu 

energií. Pouze u distribuce se ponechal monopol, aby konkurenční boj nezpůsobil zničení 

krajiny elektrickými rozvody. Liberalizace trhu v ČR proběhla postupně v pěti etapách v 

letech 2002 až 2006. Jako první proběhla liberalizace u velkoodběratelů a nakonec u 

domácností. [1] [13] 

Díky liberalizaci trhu se účet za elektřinu vlastně rozložil na dvě složky. První část je platba 

dodavateli za silovou elektřinu. Výše platby závisí na střetu nabídky a poptávky na trhu. 

Cena je tedy stanovena nabídkou energetických společností a záleží na volbě zákazníka. 

Druhou část tvoří platba distributorovi a dalším subjektům (provozovatel přenosové 

soustavy, operátor trhu) za dopravu elektřiny ke koncovému zákazníkovi. Tuto část platby 

reguluje Energetický regulační úřad. [1] [13] 

Na možnost svobodné volby dodavatele si začaly české domácnosti zvykat až postupem 

času. První tři roky od liberalizace trhu se ke změně dodavatele osmělilo pouze velmi malé 

množství domácností, jak je vidět v tabulce č. 1 uvedené níže. Průlom nastal až v roce 2010 

a 2011. [8] [13] 

 Tabulka 1 - Počet změn dodavatelů u domácností v letech 2006 – 2015 [13] 

                                 

Počty změn dodavatelů elektřiny v kategorii domácnosti 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4 976 25 644 15 764 54 089 183 990 374 258 382 006 287 059 250 494 183 124 
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Ve většině států Evropy stejně jako v ČR se snížit cenu elektřiny nepodařilo. Ve státech, kde 

cena elektřiny po liberalizaci klesla, se jednalo pouze o krátkodobý výsledek. Bylo to 

způsobeno především tím, že od roku 2000 do začátku hospodářské krize celosvětově 

vzrůstaly burzovní ceny elektrické energie, zemního plynu i ropy. S tím nemohla udělat nic 

ani dostatečně velká konkurence. V následujících letech způsobilo nárůst ceny energií 

zavedení ekologické daně a navýšení poplatků na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny, 

stejně tak i přibližování cen elektřiny na středoevropském trhu. [13] 

2.2  Účastníci trhu s elektřinou 

Účastníky trhu s elektřinou jsou výrobci elektrické energie, provozovatel distribuční 

soustavy, provozovatel přenosové soustavy, obchodníci s elektřinou, operátor trhu, státní 

energetická inspekce a koneční zákazníci. Pravidla pro organizování trhu s elektřinou 

stanovuje vyhláška č. 373/2001 Sb. Energetického regulačního úřadu. Předmětem trhu 

s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. Elektřina se obchoduje na organizovaném 

krátkodobém trhu s elektřinou, prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu 

s elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách nebo na vyrovnávacím 

trhu s regulační energií. Kupujícím je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel 

distribuční soustavy. Provozovatel přenosové soustavy organizuje trh s podpůrnými 

službami. [9] [10] 

2.2.1 Výrobci elektrické energie 

Výrobce elektrické energie musí mít licenci na výrobu elektrické energie, kterou vydává 

Energetický regulační úřad. Na základě této licence může provozovat energetické zařízení 

na přeměnu různých forem energie na elektřinu. Výrobu elektřiny můžeme rozdělit podle 

různých typů paliv na atomové, uhelné, kogenerační, paroplynové a plynové a obnovitelné 

zdroje. Mezi obnovitelné zdroje patří fotovoltaické, větrné a vodní elektrárny, bioplynové 

stanice a elektrárny spalující biomasu. [9] 

Nejvíce elektrické energie v České republice se vyrábí v parních uhelných elektrárnách. 

V roce 2014 to byla téměř polovina z celkového objemu. Z toho se 41,6 % vyrobilo 

z hnědého uhlí. Na druhém místě byly jaderné elektrárny s podílem 35 %. V elektrárnách, 

které využívají obnovitelné zdroje energie, bylo v roce 2014 vyrobeno přes 11 % elektřiny. 
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V roce 2014 se v ČR vyrobilo 86 TWh elektrické energie, 8 TWh bylo dovezeno a 28 TWh 

bylo vyvezeno. V grafu č. 1 zobrazeném níže je přehledně zpracováno, jakou měrou se na 

výrobě v roce 2014 podílely jednotlivé druhy elektráren. Z grafu je vidět, že největší podíl 

na výrobě mají parní a jaderné elektrárny. [12] 

V roce 2014 se hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podílela na celkové hrubé 

výrobě elektřiny 10,7 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických 

zdrojích činil 9 %. Podle mezinárodní metodiky výpočtu byl podíl obnovitelných zdrojů 

energie na konečné spotřebě 13,4 % a jejich podíl na výrobě tepelné energie činil zhruba 10 

- 11 %. [12] 

Graf 1 - Výroba elektřiny brutto (GWh) podle typu elektrárny v roce 2014 [12] 

 

Hlavní výrobce elektrické energie v ČR je ČEZ, mateřská společnost Skupiny ČEZ. 

Společnost ČEZ, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6. 5. 1992.  Je to česká 

akciová společnost vyrábějící téměř tři čtvrtiny z celkově vyrobené elektřiny v ČR. V roce 

2014 to bylo 63,1 TWh. Z toho bylo 2,46 TWh vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Vývoj 

výroby elektřiny skupiny ČEZ v letech 2004 – 2014 je vidět v grafu č. 2 uvedeném na další 

stránce. [11] [15] 

Hlavním předmětem podnikání Skupiny ČEZ je výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti 

elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ 

provozuje v České republice z neobnovitelných zdrojů 10 uhelných a 2 jaderné elektrárny. 

Z obnovitelných zdrojů vyrábí elektřinu v ČR ve 37 vodních (z toho 3 přečerpávacích), 13 

fotovoltaických, 1 paraplynové, 2 větrných, 3 elektrárnách spalujících biomasu a 1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEZ
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paroplynov%C3%A1_elektr%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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bioplynové stanici. V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími 

komoditami na velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ 

elektřinu či zemní plyn, kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, 

Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Dalšími výrobci jsou Severní energetická a.s., která 

v roce 2014 vyrobila 3,9 TWh, Sokolovská uhelná a.s. a Elektrárny Opatovice a.s. [11] [15] 

Graf 2 - Výroba elektřiny skupiny ČEZ v letech 2004 – 2014 [11] 

 

2.2.2 Provozovatel přenosové soustavy 

Elektrická přenosová soustava, znázorněná na obrázku č. 1 na následující straně, je navzájem 

propojený systém zařízení zajišťující přenos velmi vysokého napětí. Myšlen je přenos ve 

velkých měřítkách od velkých zdrojů elektráren k velkým rozvodnám. Rozvody, které vedou 

ke konečným zákazníkům, například k domácnostem, jsou distribuční soustava. Přenosová 

soustava tvoří páteř přenosu elektrické energie a zabezpečuje přenosy na velké vzdálenosti 

a ve velkých objemech. [17] [18] 

Je tvořena zejména soustavou dlouhých nadzemních vedení velmi vysokého napětí a dále 

také bleskojistkami, transformátory, vypínači, kabely, odpojovači, kompenzačními prvky a 

systémy řízení a regulací sítě. Hlavním úkolem řízení sítě je zachovat konstantní standardní 

parametry dodávané energie. Samozřejmostí je také snaha o nepřerušenou dodávku energie 

ke spotřebiteli. Elektrická energie má tu nevýhodu, že se nedá skladovat, a proto je nutné 

v celé síti zabezpečit vyrovnanost výroby a spotřeby. Možnost regulace je přes přečerpávací 

elektrárny případně baterie. [18] [21] 

Jedním z důvodů rozsáhlých výpadků dodávky elektrické energie jsou obtíže v přenosové 

soustavě. Mezi příčiny patří přetížení soustavy a škody na důležitých venkovních vedení, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_energetick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_uheln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_energie
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které vznikly působením nepříznivých přírodních živlů, jako je vichřice, námraza, apod. 

Přenosová soustava je proto vybavena pojistnými prvky, které brání šíření kaskádové 

poruchy. Ty by v případě hrozby nebezpečí zničení nebo rozpadu sítě, které by mohlo 

vzniknout vlivem přetížení soustavy, odpojily některé odběratele. V rámci možností je 

z ekonomických důvodů účelné, odpojovat nejdříve odběratele, kterým by se tímto měly 

přivodit nejmenší hospodářské škody. [18] 

Závislý je na správné funkci přenosové soustavy i určitý díl primární výroby elektrické 

energie. Ke svému spuštění potřebuje většina elektráren buď elektrickou energii dodávanou 

z elektrorozvodné sítě, nebo elektřinu, kterou si sama přímo vyrobí. U tepelných elektráren 

je elektrická energie nutná k provozu pásových dopravníků, dmychadel, čerpadel chladicí a 

napájecí vody, palivových kulových mlýnů a dalších pomocných technologických celků. 

Obnova provozu v případě kompletního výpadku sítě je pak náročná a zdlouhavá. [18] 

K zajištění spolehlivosti dodávky elektrické energie a k zajištění její kvality slouží 

systémové služby. V České republice je kvalita elektrické energie určena definovanými 

parametry, jako jsou frekvence, výše napětí, sinusový průběh napětí a symetrie mezi 

jednotlivými fázemi v třífázové soustavě. [19] 

Mezi systémové služby patří: 

 udržování výkonové rovnováhy, 

 udržování kvality elektřiny, 

 dispečerské řízení, 

 obnovení provozu. 

Systémové služby jsou zajišťovány pomocí tzv. podpůrných služeb. Rozdíly mezi výrobou 

a spotřebou elektřiny lze regulovat změnou spotřeby nebo výkonu zdroje. Každý subjekt 

připojený do elektrizační soustavy při splnění technických a obchodních podmínek, které 

stanovuje provozovatel přenosové soustavy, má právo nabízet podpůrné služby. V České 

republice je v současnosti 20 poskytovatelů podpůrných služeb. [19] 

ČEPS, a.s., což je zkratka z Česká energetická přenosová soustava, je státní společnost 

provozující na území ČR elektroenergetickou přenosovou soustavu (elektrická vedení a 

zařízení 400 kV a 220 kV) na základě licence dle Energetického zákona číslo 458/2000 Sb. 

Rozvíjí, obnovuje a udržuje 41 rozvoden s 71 transformátory převádějícími elektrickou 

energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1mraza
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%BD_z%C3%A1kon
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délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km. ČEPS zajišťuje přenosové služby na území České 

republiky a dispečersky zabezpečuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie 

v každém okamžiku. Společnost je současně začleněna do evropských struktur. Formou 

aukcí reguluje přenosové kapacity pro import, export a tranzit elektrické energie. Společnost 

se také podílí na utváření trhu s elektřinou na území Evropy. [9] [20] 

Nynější podoba české přenosové soustavy se vyvíjela od 50. let minulého století. Doposud 

izolované přenosové systémy byly v roce 1950 sloučeny do jednoho celku a elektrárny na 

celém území ČR díky tomu mohly začít spolupracovat. ČEPS je monopol, jelikož v České 

republice je pouze jedna přenosová soustava. Má licenci na dálkový přenos elektřiny 

vysokého napětí. Výkon regulace zajišťuje Energetický regulační úřad. [9] 

Energie získaná z obnovitelných zdrojů je sice mnohem šetrnější k životnímu prostředí, ale 

jeho připojení k přenosové či distribuční soustavě sebou přináší řadu technických problémů. 

Jedním z nich je nestabilní objem vyrobené energie (zejména u větrných a fotovoltaických 

elektráren), čímž neúměrně rostou nároky na regulaci elektrizační soustavy ČR a dochází k 

ohrožování jejího bezpečného provozu. Zároveň zapojování nových zdrojů sebou přináší 

náklady na výstavbu nových rozvodů, což se může promítnout do ceny za distribuci 

elektrické energie. [9] 

2.2.3 Obchodníci s elektřinou 

Obchodník s elektřinou neboli také dodavatel elektřinu nakupuje za účelem dalšího prodeje. 

Na provozování své činnosti na českém trhu veřejně musí mít obchodník s elektřinou licenci 

opravňující ho k této činnosti. Všichni licencovaní obchodníci ale elektřinu aktivně 

neprodávají. Seznam aktivních obchodníků s elektřinou můžeme najít na stránkách 

Energetického regulačního úřadu. [5] 

Liberalizace trhu s elektřinou způsobila, že energetické společnosti museli separovat svojí 

distributorskou činnost od činnosti obchodní. U větších energetických společností, jako je 

například ČEZ, díky tomu vznikly sekce, z nichž se každá zaobírá jednou z uvedených 

činností. Liberalizace trhu s elektřinou utvořila navíc podnět pro zřízení nových menších 

obchodníků, kteří nabízejí buď kompletní nabídku produktů pro všechny segmenty 

odběratelů, nebo poskytují dodávky například pouze domácnostem. Tyto společnosti 

prodávající elektřinu se označují jako obchodníci s elektřinou. [5] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enosov%C3%A1_soustava
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Díky liberalizaci trhu s elektřinou si lze svobodně vybrat svého obchodníka s elektřinou. Na 

trhu s elektřinou působí celkem hodně dodavatelů. Obchodníci na trhu mají různé 

produktové nabídky i ceny za silovou elektřinu. Mezi nejvýznačnější obchodníky 

s elektřinou patří především tři společnosti – ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s. a Pražská 

energetika, a.s. [5]  

2.2.4 Provozovatel distribuční soustavy 

Distribuční soustava elektrické energie je navzájem propojený systém zařízení a vedení pro 

rozvod elektřiny z přenosové soustavy a ze zdrojů do ní zapojených ke koncovým 

zákazníkům na území ČR. Distribuční soustavu tvoří informační, telekomunikační, 

ochranná, řídící a zabezpečovací technická zařízení. Soustava má napětí až 110 kV. Lze k ní 

připojovat výrobny elektřiny o malých výkonech s výkonem do 10 kW. [9] [22]  

 

Obrázek 1 - Provozovatelé regionálních distribučních společností a jejich působnost v ČR [22] 

V České republice, jak je vidět na obrázku č. 1 znázorněném výše, provozují distribuční 

soustavu tři společnosti. Největší distributor elektřiny v ČR je ČEZ Distribuce, a. s. Je to 

dceřiná společnost energetické firmy ČEZ, a.s. Provozuje distribuční soustavu v Ústeckém, 

Středočeském, Libereckém, Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém, Plzeňském, 

Olomouckém (kromě okresu Prostějov), Moravskoslezském kraji a částečně v kraji 

Zlínském (okres Vsetín) a na Vysočině (okres Havlíčkův Brod). Obhospodařuje majetek ve 

výši nad 120 miliard korun. Přehled základních technických informací společnosti ČEZ 

distribuce za roky 2009 – 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 2. znázorněné na další straně. [23] 

[24] 

http://www.cenyenergie.cz/prenosova-soustava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEZ
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Druhou významnou společností je E.ON Distribuce, a. s. Elektřinu rozvádí v dřívějším 

Jihomoravském a Jihočeském kraji. A poslední je firma PREdistribuce, a. s., která 

distribuční soustavu provozuje na území hlavního města Prahy, území Roztok u Prahy a 

Žalova. [23]  

Tabulka 2 - Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce v letech 2009 – 2014 [24] 

- Jedn. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zásobovaná oblast km2 52 697 52 697 52 001 52 001 52 001 52 001 

Počet odběrných míst počet 3 534 132 3 544 605 3 556 514 3 566 514 3 575 188 3 589 039 

z toho: velkoodběratelé počet 13 873 14 267 14 482 14 593 14 682 14 706 

maloodběr. podnikatelé  počet 457 161 453 863 451 107 450 114 443 071 440 380 

maloodběr. domácnosti  počet 3 063 098 3 076 475 3 090 925 3 101 468 3 117 435 3 133 953 

Maximální zatížení sítě MW 5 922 5 963 5 727 6 159 5 583 5 461 

Rozvinutá délka vedení km 154 016 157 481 158 267 159 456 160 915 162 583 

Počet transformač. stanic počet 54 327 55 314 56 710 57 423 57 510 57 918 

z toho: vlastní počet 41 754 42 206 43 332 43 956 44 547 45 076 

cizí počet 12 573 13 108 13 378 13 467 12 963 12 842 

2.2.5 Operátor trhu s energií 

Akciová společnost OTE, a.s., na trhu s elektřinou v ČR působí od roku 2001 a na trhu s 

plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům 

trhu s plynem a elektřinou. Společnost byla založena 10. 4. 2001 státem Česká republika, 

která je i jediným akcionářem. Výkon akcionářských práv vykonává z pověření státu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ty vykonává společnost na základě licence, kterou jí 

udělil Energetický regulační úřad podle §4 odst. 3 písm. c) energetického zákona správa 

veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

podle zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů. [26] 

 

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E.ON_Distribuce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=PREdistribuce,_a._s.&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roztoky_%28okres_Praha-z%C3%A1pad%29
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Mezi hlavní předměty činnosti patří:  

 organizování krátkodobého trhu s elektřinou a krátkodobého trhu s plynem a ve 

spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy organizování vyrovnávacího trhu s 

regulační energií,  

 vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů,  

 vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek mezi sjednanými a skutečnými 

dodávkami a odběry elektřiny nebo plynu,  

 zpracování a výměna dat a informací na trhu s elektřinou a trhu s plynem 

prostřednictvím centra datových a informačních služeb 24 hodin, 7 dní v týdnu,  

 správa národního rejstříku jednotek a povolenek na emise skleníkových plynů,  

 administrace výplaty podpory podporovaným zdrojů energie,  

 zpracovávání měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a trhu s plynem v České 

republice,  

 poskytování technického zázemí pro změnu dodavatele elektřiny a plynu,  

 zpracovávání zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu  

zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, 

 činnosti spojené s registrací podporovaných výrobců, administrací výroben, různých 

druhů podpory a finančního zúčtování a vypořádání. [26] 

Podle Energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) je operátor trhu povinen:  

 hradit výrobcům tepla zelený bonus na teplo,  

 hradit výrobcům elektřiny zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET),  

 hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu 

za jeho činnost,  

 hradit výrobcům elektřiny připojeným k distribuční soustavě bonus na podporu 

decentrální výroby (DV) elektřiny. [26] 

Náklady na zajištění těchto činností jsou hrazeny všemi konečnými zákazníky formou ceny 

za činnosti operátora trhu vztaženou na každé odběrné místo zákazníka. Poplatek patří 

k regulovaným platbám za dopravu elektřiny. Výroba elektřiny se podporuje formou 

zelených bonusů na elektřinu nebo formou výkupních cen. Podpora decentrální výroby 
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elektřiny se realizuje formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny. Aplikuje se na 

elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky dodanou do 

distribuční soustavy (podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů). [26] 

Za rok 2014 byla vyplacena podpora na 3 663 TJ tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů 

v celkové výši 183 miliónů Kč. Zdroje registrované v systému pro podporované zdroje 

v letech 2013 a 2014 jsou uvedené v tabulce č. 3 znázorněné na další straně. [26] 

Tabulka 3 - Zdroje registrované v systému pro podporované zdroje energie v roce 2013 a 2014 [27] 

Zdroje registrované v CS OTE celkem Z toho zdroje uvedené 

do provozu v roce 2013 

Z toho zdroje uvedené 

do provozu v roce 2014 

Druh 

zdroje/paliva 

Instalovaný 

výkon (MW) 

Počet 

zdrojů 

Instalovaný 

výkon (MW) 

Počet 

zdrojů 

Instalovaný 

výkon (MW) 

Počet 

zdrojů 

Fotovoltaické 

elektrárny  

2 079,8  28 114  54,7  6 034  0,6  64  

Větrné 

elektrárny  

277,2  109  8,9  9  9,1  5  

Biomasa  3 374,5  137  205,4  25  2,1  3  

Bioplynové 

stanice  

318,8  542  42,5  114  0,0  0  

Degazační a 

důlní plyn  

41,1  29  2,8  2  0,4  1  

Skládkový a 

kalový plyn  

45,6  151  2,1  15  0,4  2  

Ostatní DZ  586,9  23  1,8  3  3,8  3  

Malé vodní 

elektrárny  

342,0  1 679  25,2  130  12,9  79  

Ostatní zdroje  15 445,9  776  691,9  79  60,6  72  

Celkem  22 511,8  31 560  1 035,4  6 411  89,9  229 

2.2.6 Energetický regulační úřad 

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen zákonem č. 458/2000 Sb. s účinností od              

1. ledna 2001 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako správní 
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úřad pro výkon regulace v energetice. Jeho sídlo je v Jihlavě. ERÚ vede předseda, který je 

podle § 17b odstavce 2 energetického zákona na dobu 6 let jmenován prezidentem republiky 

na návrh vlády. [29] 

Působnost ERÚ: 

 ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů,  

 regulace cen, 

 podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, 

 podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované 

výroby elektřiny a tepla, 

 ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, 

 spolupráce s ÚOHS, 

 šetření soutěžních podmínek, 

 výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích. [29] 

Vzhledem k tématu práce, nás zajímá u ERÚ především obor podporovaných zdrojů. Ten 

zajišťuje problematiku podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb. O podporovaných 

zdrojích energie a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů. Připravuje 

cenová rozhodnutí, ve kterých určuje výši finančních provozních podpor na elektřinu z 

podporovaných zdrojů energie, které vznikají využíváním obnovitelných zdrojů energie, 

druhotných zdrojů, nebo vznikají v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla, a dále výši finančních provozních podpor tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. [29] 

Odbor podporovaných zdrojů také zpracovává prováděcí vyhlášky k zákonu 

o podporovaných zdrojích energie. Právní oddělení podporovaných zdrojů zajišťuje 

kompletní právní poradenství v rámci odboru podporovaných zdrojů a ostatním útvarům 

ERÚ a zaobírá se vedením správních řízení prvního stupně, u kterých je předmětem 

rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení za porušení povinností stanovených 

energetickým zákonem. [29] 

2.2.7 Státní energetická inspekce 

ČR - Státní energetická inspekce (SEI) je orgán státní správy. Pravomoci jsou stanoveny       

§ 93 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
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energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. [30] 

Státní energetická inspekce tak kontroluje dodržování: 

 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti podpory 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a 

druhotných zdrojů. [30] [31] 

Hlavní činností je především ověřování energetické náročnosti budov, energetických 

specialistů, štítků u elektrospotřebičů, instalace přístrojů regulujících a registrujících 

dodávku tepelné energie nebo prověření dodržování pravidel pro vytápění (zákon č. 

406/2000 Sb.) a dohled u elektráren čerpající podpory při výrobě elektřiny a tepla z 

obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické, vodní, větrné elektrárny atd.), kombinované 

výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů (zákon č. 165/2012 Sb. a zákon č. 526/1990 

Sb.). V § 92 zákona č. 458/2000 Sb. je stanoveno, že SEI je správním úřadem podřízeným 

Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Rozděluje se na ústřední inspektorát a územní 

inspektoráty. Státní energetická inspekce je rozpočtovou organizací a její sídlo se nachází v 

Praze. [31] [32] 

2.2.8 Koneční zákazníci 

Konečný zákazník je fyzická nebo právnická osoba nakupující elektřinu pro svou vlastní 

spotřebu. Člení se na domácnosti, podnikatele a firmy. Jako koneční zákazníci s elektřinou 

nesmějí dále obchodovat. Jediná výjimka, kdy by mohli koneční zákazníci část nakoupené 

elektřiny poskytnout jiné fyzické nebo právnické osobě, je situace, kdy by se nejednalo 

o podnikání na základě obchodního zákoníku. [9] [33] 

Konečný zákazník může být: 

 maloodběratel, což je odběratel nízkého napětí (NN) – domácnost nebo podnikatel, 

ceny jsou zde stanoveny podle platných ceníků, 
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 velkoodběratel – odběratel vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (VVN) – 

cena je stanovena na základě individuální ceny. [33] 

2.3  Složení ceny elektrické energie 

Na základě požadavků Energetického zákona se cena za elektřinu rozdělila dvě části. První 

část je regulovaná platba za dopravu elektřiny elektrickou sítí tedy poplatky za využití 

energetické sítě.  Druhou částí jsou platby za vlastní odebranou silovou elektřinu. Cena za 

regulované platby se každý rok určí podle návrhu regulovaných subjektů rozhodnutím 

Energetického regulačního úřadu. Cena za silovou elektřinu se stanovuje podle situace na 

trhu s elektřinou. [5] [34] 

Cena elektrické energie se rozčleňuje na tyto složky:  

 cena za odebranou jednotku energie, 

 pevná cena za měsíc, 

 poplatek za distribuci, 

 měsíční poplatek za rezervovaný příkon, 

 příspěvek na podporované zdroje, 

 poplatek za systémové služby, 

 poplatek Operátorovi trhu, 

 daň z elektřiny. [5] 

Graf 3 - Složení ceny elektřiny a její vývoj v letech 2009 – 2016 [23] [62] 
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Složení ceny elektřiny podle jednotlivých položek a jejich vývoj v letech 2009 – 2016 v Kč 

za MWh jsem přehledně zpracovala v grafu č. 3 znázorněném na předcházející straně. 

V roce 2013 dosáhla cena elektřiny maxima a v posledních třech letech se ustálila.  

2.3.1 Cena za odebranou jednotku energie 

Cena za odebranou jednotku energie se nemění. Je to pevně stanovená částka na měsíc. 

Rozdíl je pouze dle toho, jakou zákazník využívá produktovou řadu. Stanovuje se v 

kilowatthodinách (kWh) nebo tisícinásobných megawatthodinách (MWh). U 

dvoutarifových produktů se rozděluje na dvě různé ceny a to na cenu v nízkém (NT) a 

vysokém (VT) tarifu. Nízký tarif má v určitém čase cenové zvýhodnění a spotřebovaná 

elektřina je tedy v této době levnější. Tento tarif je výhodnější u zákazníků využívajících 

energeticky náročné spotřebiče. U jednotarifové varianty je pouze jedna cena za odebranou 

elektřinu. Největší dodavatel elektřiny ČEZ Prodej v roce 2015 a 2016 účtoval svým 

koncovým odběratelům za kilowatthodinu elektřiny v distribuční sazbě D01d a D02d u VT 

1,213 Kč bez DPH. [5] [34] 

2.3.2 Pevná cena za měsíc 

Cena elektřiny neobsahuje pouze její výrobu nebo velkoobchodní nákup, jelikož dodavatel 

má mnoho dalších neodvratných výdajů. Nabízí zákaznický servis, investuje do propagace 

či komunikuje s úřady. I v případě, že nespotřebujeme ani trochu elektřiny, musíme 

dodavateli odvádět přinejmenším měsíční poplatek za samotnou existenci svého odběrného 

místa. ČEZ Prodej například účtuje měsíčně většině zákazníků 60 Kč bez DPH. [5]     

2.3.3 Poplatek za distribuci 

Ve světě existují oblasti, kde ještě není doprava elektřiny centrálně řízená. U nás je přeprava 

řízená direktivně, což je bezpečnější, ale svého distributora si nelze zvolit svobodně. Cena 

za distribuci se skládá z měsíčního platu za příkon stanoveným dle proudové hodnoty 

hlavního jističe. Tato složka kryje fixní náklady distributora a je stále stejná bez ohledu na 

výši spotřeby. Hodnota jističe stanovuje, jaká může být energetická náročnost spotřebičů, 

ale také kolik za jistič bude zákazník platit. Čím vyšší je hodnota jističe, tím více bude 

zákazník platit. [5] [34] 

http://www.cenyenergie.cz/kwh/
http://www.cenyenergie.cz/jaka-je-aktualni-cena-kwh-a-mwh-elektriny/
http://www.cenyenergie.cz/katalog-dodavatelu/4-cez-prodej/
http://www.cenyenergie.cz/srovnani-dodavatelu-elektriny-a-plynu-podle-zakaznickeho-servisu/
http://www.cenyenergie.cz/spotreba-elektriny-v-domacnosti-komu-hrozi-energeticka-chudoba/
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Další část platby je cena za dopravenou MWh, která se může zase členit na cenu ve vysokém 

(VT) a nízkém (NT) tarifu. V roce 2015 činil poplatek 2.213,56 Kč bez DPH za jednotku a 

v roce 2016 se snížil na 2.112,10 v sazbě D01d (VT). Na většině území spravuje distribuční 

síť ČEZ Distribuce, na jihu republiky E.ON Distribuce a v Praze PREdistribuce. Cena 

elektřiny se poplatkem za distribuci navyšuje asi o 40 %. [5] [34] 

2.3.4 Měsíční poplatek za rezervovaný příkon 

Pro každé odběrné místo je v rozvodné elektrické síti rezervované určité množství energie, 

za což se musí platit, i když se nakonec vůbec nic nespotřebuje. Tento měsíční poplatek je 

závislý na kapacitě hlavního jističe. Většinou je dáno, že energeticky náročnější spotřebiče 

potřebují větší jištění a tím stoupá i cena elektřiny. Nejběžnější hodnota jističe v 

domácnostech je 3 x 25 A. V roce 2015 účtoval ČEZ Prodej za příkon 6 Kč bez DPH za 

jednotku u jističe 1x10 A a 28 Kč bez DPH za jednotku u jističe 1x20 A. [5] 

2.3.5 Příspěvek na podporované zdroje 

V ČR postupem času dojde uhlí, které je v současnosti nejvíce využívaným energetickým 

zdrojem. Cena elektřiny proto obsahuje také investici do budoucnosti. Tímto příspěvkem 

konečný zákazník podporuje zejména výrobce „zelené elektřiny“, kteří mají převážně 

garantované výkupní ceny nebo dostávají finanční odměnu formou „zelených bonusů“. V 

roce 2014 se příspěvek na podporované zdroje po dlouhé době snížil. V současnosti tento 

příspěvek činní 495 Kč bez daně za odebranou megawatthodinu. [5] 

2.3.6 Poplatek za systémové služby 

Celostátní energetická přenosová soustava spojuje regionální distribuční sítě. Ta je 

provozována státem vlastněnou akciovou společností ČEPS. Udržovat páteřní infrastrukturu 

také něco stojí, a proto musíme k ceně elektřiny přičíst poplatek za systémové služby. 

Poplatek kryje náklady provozovatele na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých 

výrobců elektřiny. Služby si lze představit jako nutnou pohotovost elektráren, které fungují 

jako záložní zdroje v případě výpadku ve výrobě nebo při neočekávaném navýšení spotřeby 

elektřiny. Koneční zákazníci uhradili 105,27 Kč bez DPH v roce 2015 a 99,71 Kč bez DPH 

v roce 2016 za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny. [5] [34] 

http://www.cenyenergie.cz/jistic
http://www.cenyenergie.cz/jistic
http://www.cenyenergie.cz/kolik-nas-stoji-podporovane-zdroje-energie-poze/
http://www.cenyenergie.cz/prenosova-soustava
http://www.cenyenergie.cz/ceps
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2.3.7 Poplatek Operátorovi trhu 

Operátor trhu s elektřinou (OTE) má na starosti záležitosti související s trhem s elektřinou, 

které státu určuje Energetický zákon. Poplatek kryje náklady této společnosti. Ta například 

zabezpečuje vypracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, projednává 

formality, pokud domácnost nebo podnikatel chtějí změnit dodavatele či zúčtovává 

odchylky mezi plánovaným a skutečně dodaným objemem elektřiny mezi jednotlivými 

účastníky trhu s elektřinou. Poplatek za činnost OTE je stanoven na pro rok 2016 na 6,58 Kč 

bez DPH za každou odebranou megawatthodinu. [5] [34] 

2.3.8 Daň z elektřiny 

Daň z elektřiny se řadí mezi takzvané ekologické daně, které jsou zakotvené v legislativě 

České republiky i Evropské unie. Součástí ceny za elektřinu jsou od roku 2008. Základní 

sazba daně je v současnosti 21 %. Daň z elektřiny přijímá Celní správa. Odvádí ji dodavatel 

elektřiny, který na daňovém území prodal elektřinu konečnému spotřebiteli. Tento 

obchodník platí daň z elektřiny za všechny své zákazníky. Spotřebitelé tak zaplatí pouze 

celkové vyúčtování a o nic dalšího se nemusí starat. [5] [34] 

Cena elektřiny je také zatížena ekologickou daní 28,3 Kč bez DPH za odebranou 

megawatthodinu proudu. Svou podstatou se jedná o spotřební daň, což vyplývá z faktu, že 

tato daň je součástí základu ceny pro výpočet DPH.  Sazba daně je jednotná pro všechny 

napěťové hladiny bez rozdílu. Výjimkou jsou pouze „zelené tarify“. Elektřina, která je 

vyrobená čistě z obnovitelných zdrojů energie, ekologickou daní zatížena není. [5] [34] 

Výjimkou je pouze solární daň, která byla zavedena jako legislativní opatření reagující na 

tzv. „solární boom" už v roce 2010. Byla zaměřena pouze pro elektrárny s instalovaným 

výkonem výrobny nad 30 kWp, které byly uvedeny do užívání od 1. ledna 2009 do                 

31. prosince 2010. Takto specifikovaným elektrárnám byla stanovena povinnost odvádět 

solární daň ve výši 26 % (respektive 28 % v případě zeleného bonusu), která byla stanovena 

novelou zákona č. 180/2005 Sb. a tato hodnota byla platná po dobu tří let – od 1. ledna 2011 

do 31. prosince 2013. [63] 

 

 

http://www.cenyenergie.cz/operator-trhu-s-elektrinou/
http://www.cenyenergie.cz/dodavatel-elektriny
http://www.cenyenergie.cz/dodavatel-elektriny
http://www.cenyenergie.cz/dan-z-elektriny/
http://www.cenyenergie.cz/obnovitelne-zdroje-energie-oze/
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3 ENERGETICKÝ MIX V ČR 

Nejčastější rozdělení přírodních zdrojů energie je na obnovitelné zdroje (OZE) a 

neobnovitelné zdroje. Neobnovitelným zdrojem energie je zdroj energie, jehož ložiska jsou 

omezená a jejich vyčerpání se očekává v časovém horizontu maximálně stovek let. Avšak 

obnova tohoto zdroje by trvala mnohonásobně déle. Čerpání těchto zásob je mnohonásobně 

rychlejší než jejich případná obnova, která je téměř nulová. Především se jedná o materiály 

pro jaderné reakce a fosilní paliva (rašelina, ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí atd.). 

Ve fosilních palivech se sluneční energie hromadila milióny let. Je to koncentrovaná zásoba 

energie, jejíž původem jsou zbytky živočišných a rostlinných těl. Jaderný materiál vznikl již 

při zrodu naší planety výbuchem pradávné supernovy. [3] [7] [35] 

Naproti tomu za obnovitelné zdroje energie se považují nefosilní přírodní zdroje energie, 

které téměř neubývají. Tyto zdroje lidé svým působením nevyčerpají. [3] [7] 

Graf 4 - Výroba elektřiny podle druhu paliva v ČR v roce 2014 (%) [58] 

 

Z grafu č. 4 je vidět výroba elektřiny v ČR podle druhu paliva v % v roce 2014. Z tabulky je 

patrné, že největší podíl na výrobě elektřiny má hnědé uhlí a jaderné elektrárny. 

Podle původu lze zdroje energie v ČR dělit takto: 

 solární energie primární: solární termální systémy, fotovoltaické elektrárny, 
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 solární energie odvozená:  

o biopaliva:  

 fosilní – ropa, uhlí, zemní plyn, roponosné horniny, 

 subrecentní – hydráty metanu,  

 recentní (současná) – dřevo, biolíh (metanol, etanol), biologicky 

rozložitelné odpady, rostlinná hmota apod., 

o větrná energie, 

 energetické zdroje pozemské:  

o gravitační energie: energie vodních toků, přečerpávací elektrárny, 

o jaderná energie: energie jaderného rozpadu,  

o tepelná energie: geotermální, tepelná čerpadla. [35] 

Tabulka č. 4 uvádí výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2014. Největší podíl na 

výrobě z obnovitelných zdrojů má bioplyn a to především výroba z bioplynových stanic a 

další jsou pak fotovoltaické elektrárny. Bioplyn se na hrubé výrobě elektřiny podílí 3 % a 

fotovoltaické elektrárny 2,47 %. Naproti tomu nejmenší podíl má biologicky rozložitelná 

část technického komunálního odpadu a to 0,1 %.  

Tabulka 4 - Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2014 [57] 
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V  tabulce č. 5 je uveden instalovaný výkon zdrojů registrovaných v informačním systému 

OTE podle druhu zdroje celkem a zdroje, které byly v roce 2015 uvedené do provozu. 

V systému OTE jsou registrovány podporované zdroje energie. Zároveň s touto registrací 

OTE, a.s. ve spolupráci s ERU a provozovateli přenosové a distribučních soustav může 

zahájit import dat týkajících se podporovaných zdrojů energie nezbytných pro výplatu 

podpory. Z tabulky je zřejmé, že největší podíl z registrovaných zdrojů mají ostatní zdroje a 

jaderné elektrárny.  

Tabulka 5 - Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje [16] 

Druh zdroje / paliva 

Zdroje registrované v CS 

OTE celkem 

Z toho zdroje uvedené do 

provozu v roce 2015 

Instalovaný 

výkon (MW) 

Počet 

zdrojů 

Instalovaný 

výkon (MW) 

Počet 

zdrojů 

Fotovoltaické elektrárny 2 083,00 28 300 0,8 79 

Větrné elektrárny 282,3 114 0 1 

Biomasa - spalování v procesu S,P 2 531,20 44 0 0 

Biomasa - spalování čisté biomasy 845,4 94 0,1 1 

Bioplynové stanice 320,2 556 0,2 1 

Degazační plyn 18,7 12 0 0 

Důlní plyn 22,4 17 0 0 

Skládkový a kalový plyn 45,6 152 0 0 

Ostatní druhotné zdroje 564,5 20 0 0 

Malé vodní elektrárny do 10 MW 170,1 1 131 3,4 54 

MVE do 10 MW rekonstruované 175,6 619 2,1 4 

Vodní elektrárny nad 10 MW 742,8 21 0 0 

Přečerpávací vodní elektrárny 1 170,00 7 0 0 

Jaderné elektrárny 4 290,00 10 0 0 

Ostatní zdroje (KVET, decentrální 

výroba, nepodporované zdroje) 
9 244,00 808 31,6 84 

Celkový součet 22 505,70 31 905 38,1 224 

V různých etapách lidského vývoje měly jednotlivé zdroje odlišný význam. Do konce 19. 

století bylo jako hlavní zdroj energie pro lidstvo dřevo. Na konci 19. století získalo větší 

význam uhlí a ve 20. století to byla ropa a zemní plyn a také vodní energie. Od druhé 
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poloviny 20. století je hlavním zdrojem energie jaderná. Spotřeba energie přitom pořád 

stoupá, do velké míry především v závislosti na rostoucím množství lidí. [35] 

3.1 Neobnovitelné zdroje v ČR 

Za neobnovitelné zdroje se považují v ČR zejména fosilní paliva jako ropa, hnědé uhlí, černé 

uhlí a zemní plyn. Fosilní paliva jsou koncentrovanou zásobárnou energie vzniklé ze zbytků 

rostlinných a živočišných těl. Původním materiálem fosilních nosičů energie je přeměněná 

sluneční energie ukládající se milióny let. Spadají sem také jaderné zdroje energie (uran, 

výhledově thorium), jelikož i ty lze výhledově vyčerpat. [3] [7] 

Obnovitelné zdroje energie pokrývaly v 19. století velkou část energetické spotřeby lidstva. 

Naproti tomu dvacáté století můžeme nazvat stoletím fosilních zdrojů energie. Fosilní paliva 

ve spalovacích motorech do první poloviny dvacátého století vystřídala téměř zcela 

využívání tradičních obnovitelných zdrojů. Po druhé světové válce se spotřeba energie 

enormně navýšila. Fosilní paliva v roce 2000 pokryla asi 83 % celosvětové spotřeby 

primární energie. Jaderná energie stejně jako vodní měla každá podíl 6 % a biomasa zhruba 

10 %. Na počátku 21. století měly tyto zdroje dvouciferný procentní nárůst a jejich podíl se 

v budoucnosti bude i nadále navyšovat. Následující graf č. 5 zobrazuje vývoj celosvětové 

spotřeby primárních energetických zdrojů od roku 1965 do roku 2007. Z grafu je patrný 

obrovský nárůst této spotřeby. Největší podíl na této spotřebě mají ropa a uhlí. [3] [7] 

Graf 5 - Vývoj celosvětové spotřeby primárních energetických zdrojů v letech 1965 – 2007 [4] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energie
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3.1.1 Uhlí 

Uhlí je zdroj energie, který má obrovský vliv na vzhled povrchu Země. Těžba uhlí probíhá 

z 95 % povrchovým způsobem, což velmi ovlivňuje geomorfologii naší planety a tvoří tak 

tzv. měsíční krajinu. Uhlí je hořlavá černo-hnědá sedimentární hornina. Vznikla přeměnou 

živočišných a rostlinný látek tedy z biomasy v pravěku. Po milióny let se tyto látky ukládaly 

na dně moří a díky stlačení a nedostatku kyslíku se přeměnily na uhlí. [3] [7] [35] 

Získávat uhlí lze povrchovou nebo hlubinnou těžbou. Z hlubinných dolů se těží černé uhlí. 

A z povrchových dolů hnědé uhlí. Skládá se z uhlíku, vodíku, kyslíku a dalších příměsí. 

Odhad světových zásob uhlí je 909 000 mil. tun.  Roční těžba činní více než 5 500 mil. tun. 

Z toho nejvíce vytěží USA 27 %, Rusko 17 %, Čína 12 % a Indie 10 %. Dle odborníků jsme 

schopni vytěžit jenom přibližně 12 % světových zásob. Zbytek zásob můžeme zpracovat 

například spalováním uhlí v nalezišti, čímž se vyrobí použitelný plyn. Případně v nalezišti z 

uhlí extrahovat ropu. [3] [7] [35] 

Spalováním uhlí v tepelných elektrárnách se vytvářejí škodlivé emise zejména oxidu 

siřičitého, oxidu uhličitého nebo popílku. S emisemi oxidu uhličitého se dá výnosně 

obchodovat. Aby se eliminovaly oxidy síry, musely tepelné elektrárny instalovat odsiřovací 

zařízení. V současné době je těžba uhlí hodně sledována. Zejména kvůli možnosti prolomení 

územních ekologických limitů, které závazně stanoví ustanovení vlády č. 444 z roku 1991. 

Specifikují se v něm dobývací prostory a oblasti, kterým by se měla těžba vyhnout. Tyto 

limity se stanovily zejména kvůli ochraně životního prostředí a krajiny v severních Čechách. 

Nejvíce se na spotřebě uhlí podílí elektrárny. Hlavními producenty uhlí ve světě jsou Čína a 

USA. V ČR se těží černé uhlí, hnědé uhlí a druh nejmladšího hnědého uhlí tedy lignit. [3] 

[35] 

Černé uhlí je strategická surovina a jeho těžba má v ČR mnoholetou tradici. Zásoby v České 

republice jsou dostatečné, a proto není závislá na dovozu této suroviny. Černé uhlí tvoří 

zhruba 37 procent uhelných zásob v Čechách.  Využívá se zejména v hutnickém a 

ocelářském průmyslu. V energetickém průmyslu se využívá zhruba 40 % z celkového 

objemu vytěženého černého uhlí. Těžba za posledních deset let poklesla z více než 13 

milionů tun na 8,6 tun. Vývoj těžby černého uhlí v letech 2007 – 2013 je znázorněn 

v následující tabulce č. 6. [37] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
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Tabulka 6 - Vývoj těžby černého uhlí v ČR (mil. tun) [43] 

 

Na produkci černého uhlí v ČR má největší podíl koksovatelné uhlí. Využívá se v oblasti 

metalurgie. Černé uhlí se ještě v druhé polovině minulého století těžilo v několika lokalitách 

ČR. Nyní dobývání probíhá jenom na severu Moravy a ve Slezsku, konkrétně v Ostravsko-

Karvinské oblasti. Těžbu černého uhlí produkuje v ČR pouze jediná společnost - OKD, a. s. 

(Ostravsko-karvinské doly). [37] 

Hnědé uhlí je hlavním zdrojem energie v ČR. V ČR se v oblasti Vršany podle odhadů nalézá 

až 295,5 milionu tun uhlí a těžit by se tady mělo až do roku 2052. Toto území má nejdelší 

životnost v ČR. V posledních letech dochází k nárůstu dovozu hnědého uhlí do České 

republiky. Rostoucí import hnědého uhlí dokazuje, že uhlí není jenom lokální surovinou. V 

roce 2014 dosáhl hodnoty 1,47 mil. tun. V grafu č. 6 uvedeném pod textem je přehledně 

zpracován vývoz a dovoz hnědého uhlí v letech 2009 – 2014. [36] [38] 

Graf 6 - Vývozy a dovozy hnědého uhlí v letech 2009 - 2014 [42] 
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Hnědé uhlí v ČR produkují čtyři firmy: 

 Severočeské doly, a.s. 

 Sokolovská uhelná, a.s. 

 Vršanská uhelná, a.s. 

 Severní energetická, a.s. [36] 

Největší společnost Severočeské doly, a.s. provozuje dva doly – Bílina a Nástup. Od roku 

2005 patří do skupiny ČEZ. Sokolovská uhelná, a.s. spotřebuje skoro dvě třetiny své 

produkce ve vlastních výrobnách. Vršanská uhelná, a.s. spadá do skupiny Czech 

Coal. Produkuje prachové uhlí, kterým zásobuje především elektrárnu společnosti ČEZ v 

Počeradech. Severní energetická, a.s. dodává kompletní sortiment hnědého uhlí. V roce 2013 

koupila od ČEZu elektrárnu Chvaletice. V následující tabulce č. 7 je vidět vývoj produkce 

hnědého uhlí v letech 2009 -2014. Z tabulky je vidět pokles produkce v posledních třech 

letech. [36] 

Tabulka 7 - Vývoj produkce hnědého uhlí v letech 2009 – 2014 (v tisících tun) [42] 

 

3.1.2 Ropa 

Ropa je hořlavá kapalina složená zejména z uhlovodíků. Nejvíce se těží v Rusku, Saudské 

Arábii, USA a Mexiku. V ČR se těží na Jižní Moravě. Ropa se využívá především v 

moderním zemědělství a potravinovém průmyslu, v dopravě (pozemní, letecká, lodní) a ve 

většině průmyslu (výroba plastů, léčiv, hnojiv pesticidů, atd.). Ropa se v současnosti na 

výrobě energie podílí nejvíce spalovacími procesy. Pouze malé množství se využívá přímo 

pro spalování s cílem vyrobit elektrickou energii a teplo. Na cenu elektrické energie nemá 

tedy velký vliv. [35] [38] 

V současnosti se denně ve světě spotřebuje kolem 96 milionů barelů ropy. Největší část se 

využije v oblasti dopravy a to 57,2 %, dále asi 20 % v energetice a 23 % v chemickém 

http://oenergetice.cz/spolecnosti-cr/cez-skupina-cez/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
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průmyslu. Zásoby ropy jsou odhadovány na 162 mld. tun a podle současné spotřeby se 

odhaduje jejich vyčerpání přibližně za 40 let. Na Středním Východě je přibližně 61,7 %, 

v Evropě a Eurasii 11,7 %, v Africe 9,4 %, v Jižní a Střední Americe 5,1 % a v Asii 3,5 %. 

Nová významná ložiska byla nalezena v Brazílii, Venezuele, západní rovníkové Africe, pod 

ledovým příkrovem Severního ledového oceánu a v Antarktidě. Jsou tu zásoby ropy, které 

tvoří až 13 % celosvětových zásob a 30 % zásob zemního plynu. Jelikož ubývají klasické 

zdroje ropy, začaly se používat i netradiční zdroje ropy, například roponosné břidlice. [35] 

[38] 

V ČR je několik desítek ložisek ropy i zemního plynu koncentrovaných v oblasti vídeňské 

pánve. Počet ložisek ropy se v poslední době nemění, snižuje se však těžba samotná. V roce 

2013 se po 10 letech těžba snížila o polovinu. Počet ložisek a těžba ropy v ČR v letech 2009 

– 2013 je znázorněna v tabulce č. 8 uvedené dole. Z tabulky je vidět pokles těžby, nárůst 

bilančních prozkoumaných zásob, ale pokles zásob vyhledaných. Největší firmy zabývající 

se těžbou ropy v ČR jsou v současnosti hodonínské MND a. s., skupina LAMA ENERGY 

GROUP a ostravská společnost UNIGEO a. s. Česká republika musí ropu dovážet, ze 2/3 

spotřebu ČR pokrývá Rusko. [35] [39] 

Tabulka 8 - Počet ložisek a těžba ropy v ČR v letech 2009 – 2013 [39] 

 

Těžba ropy geologické prostředí velmi nepoškozuje, zpracování a zejména využívání ropy 

doprovází významné poškození životního prostředí. [35] 

Dochází především k: 

 znečištění atmosféry především při výrobě elektrické energie v elektrárnách, kde 

největší podíl mají spalovací motory všeho druhu, 
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 znečištění litosféry v oblastech těžby a při dopravě způsobené haváriemi a také 

úmyslným poškozováním ropovodů především při krádežích, nebo při válečných 

konfliktech, 

 znečištění hydrosféry při těžbě, které způsobují havárie ropných plošin v mořích, 

například v Mexickém zálivu nebo v Severním moři a především při transportu 

častými haváriemi tankerů, které ropu dopravují, 

 v oceánech se zvyšuje množství uhlovodíků ročně o 10 milionů tun. Přibližně 

polovina je způsobena přirozenými úniky ropy do mořské vody a použití nafty 

(splach pozemského znečištění, produkty zpracování), 21 % tankery a ostatní lodě,   

8 % příbřežní těžba ropy a rafinérie a 4 % ostatní havárie. [35] 

3.1.3 Zemní plyn 

Zemní plyn je přirozeně se vyskytující směs hořlavých plynných uhlovodíků. Jeho hlavní 

složkou je metan – přes 90 % a etan – 1 – 6 %. Složky se liší dle místa nálezu. Naleziště jsou 

v podzemní, kde je buď zemní plyn samostatně nebo společně s černým uhlím nebo ropou. 

Používá se stlačený CNG nebo zkapalněný LNG a to zejména jako palivo v automobilech, 

při vytápění a pro výrobu vodíku. Považuje se za nejčistší ze všech fosilních paliv. V roce 

2014 se v České republice ze zemního plynu vyrobilo 1,6 % elektrické energie. [3] [40] [41]  

Potřeba zemního plynu se na přelomu tisíciletí navýšila natolik, že převážila spotřebu ropy. 

Zemní plyn se nachází v uskupeních různého původu: 

 hydráty metanu vytvořené pokrytím organických zbytků nadložními sedimenty, 

obzvláště v příbřežních oblastech při ústí řek, které přinášejí do moře velké množství 

organických látek. Významná naleziště jsou ale i v podloží permafrostu v severní 

Kanadě a na Sibiři. Odhad celkových zásob je 21 trilionů m3, 

 metan, který je spjatý s ropou. Nejvíce se vytěží v zemích, které produkují i hodně 

ropy, například, v Rusku, USA a v zemích Perského zálivu. Při zachování dnešní 

spotřeby se odhadují zásoby maximálně do poloviny 21. století, 

 metan spjatý s uhlím „suchý“ nebo slojový“ se nachází především v USA. Produkce 

činní 20 miliard m3, což je zhruba 10 % produkce metanu v USA. Nejvýznamnější 

ložiska se nacházejí v Rusku a také v Číně, která by měla být v budoucnosti 

největším dodavatelem. Další naleziště se nacházejí v Indii a Austrálii, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethan
https://cs.wikipedia.org/wiki/CNG
https://cs.wikipedia.org/wiki/LNG
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 k úniku metanu dochází z mnoha vrtů, poněkud překvapivě z vrtů ve starých 

kontinentálních štítech. Předpokládá se, že Země měla v archaiku po určitou dobu 

metanový obal, jehož zbytky jsou zachovány v horninách štítů. [35] 

Transport zkapalněného zemního plynu očištěného od příměsí probíhá dálkovými 

plynovody a speciálními tankery. Japonsko, Jižní Korea a Taiwan takto realizují přibližně 

70 % veškerého dovozu. Jeho roční produkce se za posledních 50 let navýšila na trojnásobek. 

Z uhelných ložisek lze plyn vytěžit degradací z uzavřených hlubinných dolů. [35]  

Celkové zásoby zemního plynu by měli mít životnost až 200 let a odhadují se na 511 tisíc 

miliard kubických metrů. Ložiska rozdělujeme na prokázaná, pravděpodobná a potenciální. 

Prokázaná ložiska dosahují 164 tisíc miliard krychlových metrů a jsou ekonomicky těžitelná 

při současné technické úrovni. Při současné těžbě by měla vydržet do roku 2060. 

Pravděpodobné zásoby jsou zásoby v ložiscích, která by měla být vytěžena za ekonomických 

a technických podmínek podobných jako u prověřených zásob. Pravděpodobné zásoby se 

odhadují na 347 000 mld. m3. [40] 

Potenciální zásoby jsou nekonvenční zdroje, mezi které patří zejména hydráty metanu 

tvořené z 20 % metanem a z 80 % vodou. Naleziště jsou v zemské kůře pod dnem oceánů. 

Jejich hlavní problém je ovšem těžba. Možností je tepelný rozklad hydrátů a jejich 

odtlakování. Odhad těchto zásob je přibližně 21 000 000 mld. m3. Dalším zdrojem je metan 

spojený se vznikem černého uhlí tzv. Coal Bed Methan. Těžba plynu závisí na stupni 

prouhelnění uhelné hmoty a její dostatečné propustnosti. [40] 

V budoucnosti se můžou stát významným zdrojem zemního plynu plynové hydráty, které 

tvoří metan a některé vyšší uhlovodíky s vodou za vysokých tlaků a nízkých teplot. Objevené 

zásoby jsou skutečně enormní. Ložiska pouze na severní polokouli jsou mnohonásobně vyšší 

než v současnosti těžitelné zásoby naftového zemního plynu na celém světě. [40] 

Podobně jako u ropy se většina ložisek v ČR nalézá v oblasti Jižní Moravy, zemní plyn se 

ovšem nachází i v hornoslezské pánvi v podobě sorbovaných ložisek v uhelných slojích.  

Mezi roky 2009 až 2013 počet těžených ložisek mírně klesl. Těžba se ovšem v množství 

výrazně nezměnila a pohybuje se kolem 200 milionů m3 za rok. Počet ložisek a těžba 

zemního plynu v ČR je zpracována v tabulce č. 9 uvedené na druhé straně. Z tabulky je také 

patrný velký pokles zásob a především zásob bilančních vyhledaných, kde je pokles opravdu 

explozivní. Firmy, které se u nás zabývají těžbou zemního plynu, jsou stejné jako u těžby 
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ropy. Můžeme k nim přiřadit i společnost Green Gas DPB, a. s., která se zabývá těžbou 

důlních plynů v uzavřených dolech ostravsko-karvinského regionu a nákupu přebytečných 

plynů od těžařských firem. Téměř celá spotřeba ČR, co se týče zemního plynu, se pokrývá 

dovozem. V roce 2013 jsme dováželi téměř veškerý plyn z Ruska. [35] [40] [41] 

Tabulka 9 - Počet ložisek a těžba zemního plynu v ČR [41] 

 

3.1.4 Jaderná energie 

Jaderná energie se uvolňuje štěpením atomových jader. Během štěpení jader dochází k 

minimálním emisím skleníkových plynů. Problémem jaderné energetiky je zejména 

ukládání vyhořelého paliva. Ve 30 státech světa bylo k 1. prosinci 2015 v provozu 439 

jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 382 248 MWe. 64 reaktorů je ve 

výstavbě. Globálně zvažuje postavení dalších 329 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by 

dosáhnul zhruba 374 020 MW. [3] [35] [48] 

Jadernou energii můžeme získat více způsoby: 

 jako vedlejší produkt při výrobě plutonia pro vojenské účely, 

 jako energii jaderného rozpadu radioaktivních látek,  

 v budoucnu bude hlavním zdrojem jaderné energie termojaderná fúze v tzv. 

tokamaku. [35] 

Z případného využití jaderných reakcí je jednoznačně nejvýznamnější štěpná jaderná reakce 

uranu nebo plutonia. Uvažuje se také o využití thoria jako plodícího materiálu. Štěpení se 

používá pro výrobu elektrické energie v jaderných elektrárnách. Štěpné jaderné reaktory se 

také využívají k pohonu lodí a ponorek, k výrobě izotopů pro další použití a k výzkumu a 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thorium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%BD_reaktor
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jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny se využívají k vytápění či ohřevu vody. [3] [35] 

[49] 

Na radioaktivním rozpadu nestabilních jader jsou založeny radioizotopové generátory, které 

se využívají jako zdroje elektřiny a tepla pro vesmírné sondy. Ve zdravotnictví je tento jev 

využíván ve formě radioterapie či nukleární medicíny. Dalším z jevů je rozpad 

radioaktivních látek v zemském jádře, kvůli kterému je možné využívat geotermální energii. 

[35] [49] 

Předmětem intenzivního výzkumu je praktické využití termojaderné fúze. Jedná se 

především o přeměnu vodíku na hélium. Zařízení určená k výzkumu v této oblasti se 

nazývají tokamaky a nacházejí se i na území ČR. V současné době nejsou fúzní reaktory 

využitelné k efektivní výrobě energie, přesto je jev termojaderné fúze pro lidstvo nezbytný 

a to jako zdroj sluneční energie. Hlavním problémem současných technologií je bezpečné 

ukládání odpadu z jaderných elektráren a také hrozba havárie jaderného reaktoru. Dříve se 

odpad běžně ukládal v betonových obalech do moře. Dnes je to mezinárodními konvencemi 

zakázáno. [35] [49] 

U nás se radioaktivní odpad ukládá v podzemních úložištích u Jindřichova Hradce, Růžové 

u Třeště, u Blatna a Tisu u Blatna v západních Čechách a Chyšky a u Vlksice na Táborsku 

aj. Jako první se začal v roce 1945 zabývat jaderným výzkumem v ČR Ústav pro atomovou 

fyziku a Laboratoř jaderné fyziky Československé akademie věd. První jadernou elektrárnou 

na území bývalého Československa byla Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice. První 

provozovanou jadernou elektrárnou v ČR byly Dukovany. V současné době jsou v České 

republice v provozu dvě jaderné elektrárny, obě provozuje společnost ČEZ.  Jedná se o 

jadernou elektrárnu Dukovany a jadernou elektrárnu Temelín. [3] [35] 

Elektrárna Dukovany pokrývá přibližně 20 % spotřeby elektřiny v ČR. Ročně vyrobí více 

než 15 mld. kWh, což by stačilo k pokrytí spotřeby všech domácností v Česku. Jaderná 

elektrárna Temelín je elektrárna s největším instalovaným výkonem v ČR. Elektrárna má 

instalované dva bloky z původně plánovaných čtyř, po rekonstrukci mají elektrický výkon  

1 x 1078 MW a 1 x 1 055 MW (původní výkon 1000 MW). Od začátku letošního roku 

Temelín vyrobil 500 tisíc MWh elektřiny. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje 

pětinu české spotřeby. V roce 2015 vyrobil 14,23 miliónů MWh elektrické energie. Jižní 

Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4,5 roku, českým domácnostem by stačila 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioizotopov%C3%BD_termoelektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioterapie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nukle%C3%A1rn%C3%AD_medic%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termonukle%C3%A1rn%C3%AD_f%C3%BAze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tokamak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie
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na celý rok. Perspektivně představuje jaderná energie nejvhodnější zdroj energie v příštích 

desetiletích vzhledem k velmi nízkým vlivům na životní prostředí a Zemi při normálním 

provozu. [50] 

Procentní podíl jaderné energie na výrobě elektřiny v roce 2014 v jednotlivých státech světa 

je vidět v následujícím grafu č. 7. Z grafu je zřejmé, že největší podíl jaderné energie vůči 

celkové produkci energie ve státě má Francie, Slovensko a Maďarsko. Česká republika má 

je se svým podílem devátá. 

Graf 7 - Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny v roce 2014 [44] 
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3.2 OZE v ČR 

Obnovitelné zdroje se sami obnovují. Označují se také jako energie regenerativní nebo 

alternativní. Obnovitelnými zdroji energie v České republice jsou nefosilní přírodní zdroje 

energie, jako je větrná energie, energie slunečního záření, vodní energie, energie biomasy a 

bioplynu, energie kapalných biopaliv, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly a 

geotermální energie. I Slunce asi za 4 miliardy let také vyhasne, ale v porovnání s časem za 

jaký se vyčerpají fosilní zdroje, je tento časový rozměr skoro nekonečný. Stále se nacházejí 

nové možnosti navýšení efektivnosti v získávání obnovitelných zdrojů. Získávání co nejvíce 

energie z obnovitelných zdrojů je jeden z klíčových bodů energetické politiky EU. Navíc je 

to jedna z možností jak snížit nebezpečí ohrožení klimatu Země skleníkovým efektem. ČR 

chce v roce 2020 dosáhnout hrubé spotřeby více než 13 % energie z obnovitelných zdrojů. 

[3] [7] 

Využití obnovitelných zdrojů každý rok roste. V ČR mají největší podíl v rámci 

obnovitelných zdrojů pořád vodní elektrárny a  poslední dobou vzrostl i význam biomasy 

a slunečního záření. Vodní elektrárny jsou důležité především kvůli operativnímu 

vyrovnávaní okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě v České republice. [3] [7] 

Graf 8 - Výroba elektřiny z OZE a její podíl na tuzemské brutto spotřebě (TWh) v letech 2005 – 2014 [51] 
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Z grafu č. 8 uvedeném na předcházející straně je zřejmé, že podíl výroby elektřiny z malých 

vodních elektráren se v posledních letech nějak výrazně nezměnil. O něco klesl podíl 

velkých vodních elektráren způsobený poklesem hladiny řek, který byl i roce 2015, a proto 

za rok 2015 byl tento podíl také podstatně nižší. Podíl větrných elektráren každý rok o něco 

naroste, nárůst ovšem není nějak markantní. Za to podíl fotovoltaiky od roku 2011 výrazně 

vzrostl. Stejně tak výroba elektřiny z bioplynu a skládkového plynu se zejména od roku 2013 

výrazně navýšila. Výroba z biomasy se postupem času také navyšuje. Bohužel se také 

navyšuje tuzemská spotřeba energií, pouze v roce 2014 se vůbec nezměnila.  

V následující tabulce č. 10 je detailně rozepsána vyrobená energie z obnovitelných zdrojů 

v roce 2014 a její podíl na primárních energetických zdrojích, který v roce 2014 činil 9 %. 

Největší podíl má biomasa v domácnostech i mimo ně a dále pak bioplyn.  

Tabulka 10 - Celková energie z OZE v roce 2014 

 

3.2.1 Energie ze Slunce 

Svůj původ má většina obnovitelných zdrojů v energii slunečního záření. Největší potenciál 

ve smyslu množství energie, které nám může poskytnout, má přímé využití slunečního záření 

k výrobě tepla nebo elektřiny. Je to nejspíš jediný obnovitelný zdroj, který by v případě 

potřeby zvládnul dlouhodobě pokrýt veškerou současnou potřebu energie. Na Slunci již 

několik miliard let probíhají termonukleární reakce. Tyto reakce přeměňují sluneční vodík, 

který obnovován není, na helium za uvolnění velkého množství energie. Ze Slunce je energie 

předávána na Zemi ve formě záření. Sluneční výkon neboli zářivost Slunce je 3,8 x 1023 kW. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Helium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD


 Martina Salačová: Vliv instalovaných obnovitelných zdrojů na cenu elektrické energie  

 

2016  35 

Je to výkon přesahující 40 bilionkrát teoretickou spotřebu lidstva. Dnes z něj však dokážeme 

využít pouze část. [3] [7] [52] 

Celkově dopadá na Zemi záření 180 tisíc terawattů a přibližně čtvrtina se odráží zpět do 

kosmického prostoru, necelá pětina je pohlcena v atmosféře a skoro polovina se přemění 

v teplo na povrchu Země. Asi půl promile 90 terawattů se mění přes fotosyntézu zelených 

rostlin a fytoplanktonu v chemickou energii uschovanou v biomase. Zachycená sluneční 

energie je pak vyzařována jako tepelné infračervené záření do kosmického prostoru. 

Množství energie, které lidstvo získává z celkové energie je asi jako kapka vody 

v Niagarských vodopádech. Energetický příkon ze Slunce je ve vzdálenosti, v níž se Země 

nachází, přibližně 1300 W/m2. Tento výkon se označuje jako solární konstanta. [3] [7] [52] 

Elektřinu lze získat ze slunečního záření přímo i nepřímo. Z hlediska ochrany životního 

prostředí spadá přímé využití energie slunečního záření mezi nejšetrnější a nejčistší způsoby 

výroby elektřiny. Přitom je to zdroj, kterého je a dlouho ještě bude v přírodě dostatek. Přímá 

přeměna využívá fotovoltaický jev, při kterém se v určité látce za působení světla uvolňují 

elektrony, nepřímá se zakládá na získání tepla. Elektřina ze slunečního záření se v současné 

době vyrábí ve více než stovce zemí po celém světě. Celosvětový instalovaný výkon na konci 

roku 2009 činil 21 GW. Téměř z 90% se na tomto čísle podílely Německo, Spojené státy a 

Japonsko. [3] [7] [52] 

Tepelná energie Slunce je využívána pomocí solárních panelů na střechách. Pro výrobu 

slunečních článků se používá polovodičových materiálů. Nejrozšířenější je křemík. Jeho 

technologie byla do velké dokonalosti vypracována především v souvislosti s potřebami 

mikroelektroniky. Nevýhodou je snižování výkonnosti v důsledku zaprášení panelů 

v prašném prostředí. Výhodnější je využití otáčecích zrcadel, která se nasměrují na kotel 

ohřívající vodu. Horká pára stejně jako v geotermální elektrárně pak pohání turbínu. 

Účinnost solárních panelů se dá teoreticky navýšit i jinými způsoby. Zvažuje se možnost 

umístění panelů mimo zemskou atmosféru nebo složení zachycující co nejširší oblast 

spektra. [35] 

Podíl výroby elektřiny z fotovoltaických článků i přes to, že byly vynalezeny již před 

šedesáti lety, je dodnes nepatrný a to zejména díky vysoké pořizovací ceně a nízké 

výkonnosti článků kolem 30 %. Ziskovost až po několika desetiletích provozu je pro hodně 

investorů špatně akceptovatelná. I závislost na denním a ročním období je nevýhodou. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_konstanta
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V České republice se průměrný počet hodin slunečního svitu pohybuje pouze kolem         

1460 h/rok. Výhodou je to, že články fungují jako zdroje elektřiny i na těžko přístupných 

místech jako na ostrovech, v oázách, horách či v kosmu. Lze je umístit na fasády domů nebo 

mořské bóje či na stožáry. Doplňují se akumulátory, které se nabíjejí za slunečného počasí. 

Možnosti aplikace slunečních článků jsou velmi rozsáhlé. Od napájení kapesních kalkulaček 

nebo hodinek přes uplatnění na vesmírných sondách a satelitech až po energetické využití. 

Nejvíce perspektivní a nejrozšířenější způsob přeměny solární energie na elektrickou ve 

větším množství je přímá přeměna v polovodičových fotovoltaických panelech. Všechno 

jsou to velmi perspektivní a ekologicky skoro nezávadné zdroje. [7] [35] 

Na naše území dopadá za rok celkově přibližně 1000 kWh/m2 sluneční energie. Sluneční 

panel o výkonu 1 kW je v našich podmínkách schopen vyrobit za rok přibližně 700 až 1000 

kWh elektrické energie. V České republice se využití solární energie v devadesátých letech 

minulého století omezilo na ostrovní systémy pro nezávislé napájení objektů a zařízení 

v lokalitách bez připojení na rozvodnou síť. Až po roce 2000 došlo k obratu po té, co státní 

správa a místní samospráva fotovoltaiku podpořily formou dotací výzkumu, vývoje a 

určitých demonstračních projektů. Příkladem je Národní program na podporu úspor a 

používání obnovitelných zdrojů energie schválený vládou nebo program Slunce do škol, 

který vyhlásil Státní fond životního prostředí. [7] [35] 

K rozvoji fotovoltaických instalací pomohlo stejně jako ostatním obnovitelných zdrojům 

schválení zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Přibližně od 

poloviny roku 2009 se tento efekt kombinoval s celosvětově klesající cenou modulů. V ČR 

byly v roce 2010 vyhlášeny extrémně výhodné výkupní ceny, což vedlo k rozvoji výstavby 

slunečních elektráren. [7] [35] 

Na začátku roku 2007 podle údajů ERÚ fungovalo v ČR 28 slunečních elektráren o 

celkovém instalovaném výkonu 0,35 MW, na konci roku 2009 už bylo zapojeno 6 tisíc 

elektráren o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 460 MW. Koncem roku 2010 se 

výkon fotovoltaických instalací přiblížil hranici 2 000 MW. Vývoj výroby elektřiny ve 

fotovoltaických elektrárnách v České republice v letech 2000 – 2014 je uveden v grafu č. 9 

znázorněném na další straně. Z grafu je patrný obrovský nárůst zejména v roce 2011. [7] 

[35] 
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Graf 9 - Vývoj výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách v ČR v letech 2000 – 2014 [57]

 

3.2.2 Větrná energie 

Další obnovitelný zdroj energie využívaný k výrobě elektrické energie v ČR je větrná 

energie.  Tuto energii využívá lidstvo již od dávnověku. Dříve byla využívána síla větru 

třeba k pohonu vodních čerpadel, větrných mlýnů nebo plachetnic. Už ve starověké Číně 

lidé používali větrné motory. I na našem území se tato energie ve větrných mlýnech 

používala. Postavení prvního větrného mlýna u nás je doloženo v zahradě Strahovského 

kláštera v Praze už v roce 1277. Na našem území bylo celkem evidováno 879 větrných 

mlýnů. [7] [35] 

Počátek výroby novodobých větrných elektráren se datuje na konec 80. let minulého století. 

V letech 1990 – 1995 proběhl jejich rozkvět. Kvůli nevyhovující nebo velmi poruchové 

technologii a vybudování v lokalitách s nedostatečnou zásobou větrné energie následovalo 

období stagnace. Stejně jako ostatním obnovitelných zdrojům pak pomohlo k rozvoji 

schválení zákona č. 180/2005 Sb. [7] [35] 

Ve větrných elektrárnách byl na začátku roku 2004 v ČR instalován celkový výkon 11,5 

MW. Za tři roky to již bylo 117,5 MW a koncem roku 2010 celkem 215 MW. V současnosti 

pracují v Česku větrné elektrárny přibližně na stovce lokalit s nominálním výkonem od 300 

W (malé výkony pro soukromé využití) až po 3 MW. V ČR v současnosti pochází většina 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plachetnice
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instalovaných strojů z Německa a Dánska. Mezi výrobci se nachází i jedna česká společnost 

(Wikov Wind). Každý stát má přitom jiné podmínky pro rozvoj větrné energie. Nejlépe jsou 

na tom například státy, které mohou instalovat větrníky do moře. Od konce 20. století 

dochází k rozvoji větrných elektráren v evropském i světovém měřítku, průkopnické 

instalace se uskutečnily v Dánsku a v USA. Celosvětově bylo na konci roku 2010 ve 

větrných elektrárnách instalováno skoro 195 000 MW. [7]  

Vývoj výroby elektřiny ve větrných elektrárnách v České republice v letech 2000 – 2014 je 

znázorněný v následujícím grafu č. 10. Tabulka ukazuje postupný nárůst výroby elektrické 

energie z tohoto zdroje.  

Graf 10 - Vývoj výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách v ČR v letech 2000 – 2014 [57] 

 

Větrná energie je vůči životnímu prostředí výrazně šetrná. Nezatěžuje okolí odpady, 

neprodukuje odpadní teplo, tuhé ani plynné emise, nepotřebuje ke svému provozu vodu. 

Minimální jsou také nároky na plochu staveniště a nepředstavuje ani významný zábor 

zemědělské půdy. Ochránci přírody bývá někdy přeceňován negativní vliv akustických 

emisí na okolí. Jedná se o hluk aerodynamický a o hluk ze strojovny. Tento hluk se snižuje 

konstrukčními úpravami profilů listů vrtule. [7] 

Větrná energie má ale i své nevýhody: 

 vysoká cena této energie způsobená vysokými náklady na údržbu, 

 ztracení kvality krajinné scenérie - estetiky krajiny, 
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 velké obtíže způsobené distributorům nepravidelností dodávek elektrického proudu 

do sítě, 

 škody na životním prostředí organizmům – ptákům, které zabíjejí vrtule při 

pobřežích, velrybám, kterým ubližuje svist vrtulí a jak se ukázalo u nás i lidem, 

kterým můžou škodit především kusy námrazy, které odlétají od vrtulí do širokého 

okolí. [35] 

Díky těmto důvodům jsou nyní rušeny větrné elektrárny i tam, kde je vhodné klima třeba na 

pobřeží s převládajícími větrnými dny v roce. V budoucnosti se ale s jejich výstavbou 

v příbřežních částech moří počítá tam, kde vítr vane neustále například u norského ostrova 

Utsira. V ČR příliš příznivé klimatické podmínky nejsou, s ohledem na kontinentální klima 

je vysoký podíl dnů bez větru na většině území. [35] 

3.2.3 Vodní energie 

Vodní energii používá lidstvo již od starověku. Zpočátku to bylo k dopravě na splavování 

lodí a vorů nebo dřeva po proudu řek. Později se využívala k pohonu strojů jako mlýnů, 

hamrů, čerpadel a pil. V Evropě došlo k rozšíření jejího využití v období středověku díky 

mnišským řádům zejména benediktinů a cisterciáků, jejichž kláštery ji nejen hojně 

využívaly, ale také si relativně rychle mezi sebou předávaly vylepšení zvyšující efektivitu 

jejího využití. Převažujícím způsobem použití vodní energie se později stala výroba 

elektřiny. První vodní elektrárna byla postavena v roce 1882 v USA ve státě Wisconsin v 

Appletonu. [28] 

Energie vody neboli vodní energie se vytváří při koloběhu vody na Zemi působením 

sluneční energie a gravitační síly Země. Ve vodních tocích se hromadí a nabízí obrovský 

energetický potenciál. Pro výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách se používá vodní 

energie vytvořená na základě jejího proudění (kinetická energie – rychlost a spád toku) 

a tlaku (potenciální energie – gravitace a výškový rozdíl hladin) a spolupůsobením těchto 

veličin. [53] 

Využívání vodní energie má v českých zemích dlouholetou tradici. Od přímého 

mechanického pohonu zařízení hamrů, mlýnů a pil až k přeměně na elektrickou energii. 

Podle výkonu rozlišujeme velké vodní elektrárny a malé vodní elektrárny (instalovaný 

výkon do 10 MW v ČR, pod 5 MW v EU). V České republice je potenciál velkých vodních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_svat%C3%A9ho_Benedikta
https://cs.wikipedia.org/wiki/1882
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elektráren prakticky vyčerpán. Především v místech bývalých jezů, mlýnů, popř. pil je 

možné rozšiřovat síť malých vodních elektráren. Rozhodujícími ukazateli pro výstavbu malé 

vodní elektrárny jsou dva základní parametry konkrétní lokality - průtok, respektive 

průtočné množství vody v daném profilu a využitelný spád, tedy výškový rozdíl vodních 

hladin.  Údaje o průtoku se dají zjistit v Českém hydrometeorologickém ústavu. Pro využití 

energie vody mají nejdůležitější úlohu tak zvané M-denní průtoky, které udávají zaručený 

průtok v daném počtu dní (obvykle členění po 30 dnech). [7] [53] 

V našich podmínkách je malá vodní elektrárna zařízení, které má výkon instalovaný do 10 

MW. Hranice výkonu v EU je určena na 5 MW, ale dle metodiky Evropské unie jsou 

elektrárny do 10 MW zařazeny mezi zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů 

energie. Členit malé vodní elektrárny můžeme dále dle několika kritérií (spádu, výkonu nebo 

využití vlastností vody). Podstatným faktem je to, že jsou oproti velkým elektrárnám 

prostorově rozptýleny na celém území České republiky a snižují ztráty v rozvodech. [53] 

V současné době je na našem území více než 500 malých vodních elektráren. Potenciál ještě 

není vyčerpán, ale jejich zprovoznění je omezeno ekonomickou nevýhodností projektů 

a dlouhodobou návratností vložených financí. Možnost využívat dotační programy situaci 

zlepšuje. Podmínka pro provozování malé vodní elektrárny je získání licence pro podnikání 

v energetice a splnění některých podmínek, třeba o dodržení odběru sjednaného množství 

vody, odstranění zachycených naplavenin a podobně. [53] 

Z malé vodní elektrárny lze elektřinu využívat k pokrytí vlastní spotřeby elektřiny nebo ji 

dodávat do sítě. Energetický regulační úřad stanoví výkupní cenu a je garantována zákonem. 

Malé vodní průtočné elektrárny elektřinu dodávají do sítě v průběhu celého dne za jednotnou 

cenu. Dodávku můžeme u akumulačních vodních elektráren rozdělit na intervaly 

energetické špičky, kdy je cena vykupované elektřiny vyšší. Tzv. zelené bonusy vyplácené 

lokálním distributorem elektřiny mohou být při provozování malé vodní elektrárny také 

využity. [53] 

Přírodní podmínky v ČR nejsou pro budování velkých vodních elektráren ideální. Potřebný 

spád ani dostatečné množství vody naše řeky nemají, proto je ve vodních elektrárnách podíl 

výroby na celkové výrobě elektrické energie v České republice celkem nízký a to přibližně 

3 %. V rámci obnovitelných zdrojů má i přesto elektřina z vodních elektráren hlavní 

postavení. Její význam tkví hlavně ve schopnosti operativního vyrovnání okamžité 

http://www.nazeleno.cz/energie/vodni-energie/mala-vodni-elektrarna-kolik-elektriny-vyrobi-vyplati-se.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/fotovoltaika-1/fotovoltaika-vyplati-se-vykup-elektriny-nebo-zelene-bonusy.aspx
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energetické bilance v distribuční síti. Elektřina z vodní energie jako doplňkový zdroj je tedy 

nezastupitelná. [53] 

V současnosti jsou v ČR vodní elektrárny mezi obnovitelnými zdroji hlavním zdrojem 

elektřiny. Na tom mají hlavní podíl zejména přehradové elektrárny na Vltavě (Lipno, Orlík 

a Slapy) náležící k akumulačním elektrárnám. Dle metodiky Evropské unie se mezi zařízení 

vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů energie nezahrnují tzv. přečerpávací vodní 

elektrárny se dvěma vodními nádržemi (např. Dalešice). [53] 

Přečerpávací vodní elektrárna je zvláštní typ elektrárny využívající tlak vody  (potenciální 

energie) způsobený zemskou gravitací a výškovým rozdílem hladin dvou nádrží. Elektrárna 

akumuluje elektřinu, aby mohla být využita k pokrytí špičkových spotřeb vznikajících 

zejména v podvečer a ráno. Přečerpávací vodní elektrárny mají své nezastupitelné místo 

především proto, že výkon velkých tepelných a  jaderných elektráren je během dne možné 

měnit jen velmi omezeně. [53] 

Hlavními nevýhodami velkých elektráren jsou problémy spojené s jejich výstavbou. Do 

životního prostředí výrazně zasáhne každá velká vodní elektrárna. Ať se jedná o zatopení 

rozsáhlých oblastí, změnu vodního režimu v krajině či stavbu přehradní hráze. Určitou 

kompenzací může být využití přehrad jako zdrojů pitné nebo užitkové vody či k rekreačním 

účelům. Nevýhody malých vodních elektráren jsou spojeny zejména s ekonomickými 

parametry, ale krajině spíše prospívají. Stávající malé vodní elektrárny by měli být 

zrekonstruovány, což by ale vyžadovalo nemalých investic. Na rekonstrukce malých 

vodních elektráren se vyplácejí některé dotace. Dotace je samozřejmě možné získat i na 

výstavbu nových elektráren. [53] 

Největší podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů energie celosvětově poskytuje vodní energie 

a vedle pevné biomasy je nejvíce používaným zdrojem. Vodní energie se na celosvětových 

dodávkách elektřiny podílí 16,6 %. Mezi obnovitelnými zdroji to odpovídá až 92 %. Ve 

využívání vodní energie patří prvenství Norsku 99,5 %. Z vodní energie mají vysokou 

produkci elektřiny také Švýcarsko či Kanada. Největší instalovaný výkon více než 18 000 

MW má vodní elektrárna na přehradě Tři soutěsky v Číně. [53] 

V České republice produkují vodní elektrárny asi 2,5 % elektřiny, na Slovensku především 

díky řece Váh, je to až 18 %. V roce 2014 vodní elektrárny vyrobily 1 909 GWh elektrické 

energie a jejich podíl na hrubé výrobě elektřiny činil 2,22 %. V následujícím grafu č. 11 je 

http://www.nazeleno.cz/bydleni/domacnost/destova-voda-vyuzijte-ji-ve-svem-rodinnem-dome.aspx
http://www.nazeleno.cz/bio/zdrava-vyziva-2/balena-voda-v-testu-neobstala-pijte-vodu-z-kohoutku.aspx
http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/biomasa/biomasa-co-je-dobre-vedet-nez-ji-zacneme-spalovat.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/%25
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vidět vývoj výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách v ČR v letech 2006 – 2014. 

Největších výkonů bylo dosaženo v roce 2010 a 2013, z toho mají největší podíl velké vodní 

elektrárny. [35] 

Graf 11 - Vývoj výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách v ČR v letech 2006 – 2014 [57]

 

3.2.4 Biomasa a bioplyn 

Sluneční energie uložená v organických materiálech neboli biomase je také zdrojem 

energeticky využitelné energie. V podmínkách ČR se z hlediska energetického využití jedná 

především o slámu, jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, dřevo, tříděný 

odpad, energeticky použitelný tříděný komunální odpad nebo plynné produkty, které 

vznikají provozem čistíren odpadních vod. Dlouho bylo dřevo hlavním zdrojem tepelné 

energie a to až do poloviny 19. století, kdy ho postupně nahradily uhlí a ropa. Dřevo dnes 

využívají pouze domácnosti nebo se využívá při výrobě etanolu a metanolu, a to především 

zbytkové dřevo a recyklovaný olej jako tzv. odpadní zdroje. [3] [7] [35] 

Roste také produkce energetických plodin, k nimž patří brambory, cukrová třtina, kukuřice, 

řepka olejka, palmy, z nichž se získává buď rostlinný olej, nebo etanol. Význam travin 

(proso prutnaté), prérijních směsí travin a řas, které nevyžadují hnojení, také roste. Ideální 

zdroj jsou komposty. Zkoumá se pokusně možnost vývoje bakterie, která by skleníkové 
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plyny rozložila a vytvořila z nich biopaliva. Biomasa musí být většinou před vstupem do 

vlastního energetického zařízení speciálně upravena. Metody těchto úprav závisejí zejména 

na kvalitě hmoty a požadovaném druhu vstupujícího do vlastního energetického zařízení. 

[35] 

Při záměru využívání biomasy v energetice je potřeba zvážit, jestli půjde jenom o výrobu 

tepla, nebo o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Spalování biomasy má v každém 

případě jednu velkou výhodu a to, že nezatěžuje životní prostředí nadměrnou produkcí oxidu 

uhličitého. Při spalování dochází k produkci stejného množství oxidu uhličitého, jakou 

rostlina při svém růstu spotřebuje. Navíc můžeme popel, který při spalování vznikne, použít 

jako vysoce kvalitní hnojivo. [7] [35] 

V podmínkách ČR má značně velký potenciál i energetické využití bioplynu. V současné 

době se elektřina vyrábí především při kogeneraci bioplynu. Bez přístupu vzduchu uložené 

organické materiály produkují při fermentaci bioplyn s vysokým obsahem metanu. 

Fermentory jsou nádoby, v nichž dochází k produkci bioplynu. Ten je po té jako palivo 

použit k výrobě elektřiny. Souběžně je při kogeneračním procesu použita energie pro výrobu 

elektřiny a ztrátové teplo je k dispozici k následnému využití. Kdyby byl spolu s teplem a 

elektřinou produkován i chlad, mluvíme o trigeneraci. [7] [35] 

Tabulka 11 - Vývoj výroby elektřiny z bioplynu v letech 2003 - 2014 
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Vývoj výroby elektřiny z bioplynu v letech 2003 – 2014 je znázorněn v předcházející 

tabulce č. 11. Z tabulky je v průběhu let patrný enormní nárůst počtu zařízení na výrobu 

elektřiny, instalovaného výkonu i vlastní výroby elektřiny.  

Zdroje biomasy lze rozdělit podle původu na: 

 komunální – organický komunální odpad, kaly z čistíren odpadních vod a bioplyn ze 

skládek odpadů,  

 průmyslové – odpady z mlékáren, jatek, z dřevařským provozoven, lihovarů, kapalná 

biopaliva, chlévská mrva a kejda pro produkci bioplynu,  

 přírodní – rychle rostoucí rostliny, sláma a dřeviny, dřevní kůra, odpad. [54] 

Výhody využití biomasy: 

 velmi rozšířený tuzemský zdroj energie, 

 obnovitelný zdroj energie, který je s ohledem na produkci CO2 neutrální, 

 možnost spalování tříděných odpadů, 

 pěstováním energetických plodin můžeme využít přebytečnou zemědělskou půdu 

nebo půdu nehodící se k potravinářské výrobě, 

 zbytek po spalování čisté biomasy můžeme použít jako hnojivo. [54] 

Používání recentních biopaliv má ale i několik nevýhod. K zajištění spotřeby je zapotřebí 

velké plochy zemědělské půdy. Například v Evropě by na 10 % spotřeby energie bylo 

zapotřebí produkce energetických plodin ze 72 % rozlohy zemědělské půdy. Kácení 

deštných tropických pralesů ve prospěch výsadby palmových hájů (Brazílie, Malajsie, 

Indonésie) přispívá ke změnám klimatu a k  půdní erozi. Likvidují se při tom navíc přírodní 

úložiště uhlíku, který se po té dostává jako oxid uhličitý do atmosféry. Oxidy dusíku, 

především oxid dusnatý, který je také skleníkovým plynem, vznikají při hnojení dusíkatými 

hnojivy. [7] [35] 

Využití kulturních plodin jako zdroje energie a  úbytek zemědělské produkce potravin 

vzbuzuje obavy v řadě lidnatých zemí jižní polokoule a  způsobuje zvýšení ceny potravin. 

Některá recentní paliva mají sice vysokou výtěžnost energie a méně emisí skleníkových 

plynů, ale mnohé z nich jsou škodlivější než paliva fosilní, třeba biolíh z kukuřice, brazilské 

cukrové třtiny nebo palmový olej. Další nevýhodou je nižší výhřevnost kvůli většímu obsahu 

vody. Také má vyšší nároky na skladovací prostory a je nutno palivo před využitím 
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upravovat, což znamená investice do nových zařízení. U výroby a využití bioplynu jsou 

poměrně vysoké náklady na technická zařízení, což zvyšuje cenu vyrobené energie. Je také 

poměrně složitá manipulace s palivem ve srovnání s elektřinou, plynem a lehkými topnými 

oleji. Dále tu je také nutnost likvidace popela a omezení vzdáleností při dopravě. [7] [35] 

Produkce etanolu z biopaliv přesto výrazně roste, především v USA a v Brazílii. V Evropě 

produkce činí pouze 1,2 % spotřeby dieselové nafty, politika Evropské unie ale podporuje 

výrazné zvýšení tohoto podílu. Kromě řepkového oleje je v České republice využívána 

zejména pevná biomasa, průmyslové a komunální odpady. Výroba elektřiny z biomasy v ČR 

v letech 2004 – 2014 v MWh je znázorněná v tabulce č. 12. Z tabulky je vidět postupný 

nárůst zejména u dřevní štěpky a celulózových výluh. [7] [35] 

Tabulka 12 - Výroba elektřiny z biomasy (MWh) v ČR dle druhu v roce 2014 [57] 

 

 

3.2.5 Tepelná čerpadla 

V této kategorii je zařazené využití tepla okolního prostředí z odpadního tepla, vody, půdy, 

vzduchu. Značný výkon mají tepelná čerpadla kumulující tepelnou sluneční energii zejména 

z povrchu hydrosféry, atmosféry i litosféry. Tepelná čerpadla jsou zařízení umožňující 



 Martina Salačová: Vliv instalovaných obnovitelných zdrojů na cenu elektrické energie  

 

2016  46 

odebírání tepla o relativně nízkém potenciálu a převádějící ho na vyšší teplotní hladinu cíleně 

pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé vody. Zajímavý způsob je vyhřívání silnic 

v Holandsku systémem trubek zabudovaných do silnice, letištní nebo jiné plochy. 

V trubkách proudí voda, která se v létě rychle zahřeje. Pak se voda odvede do horkého 

podzemního zásobníku a tam se uloží pro opačný směr přenosu tepla v zimě. [35] 

3.2.6 Tepelná energie Země 

Jde o teplo zbylé z doby formování planety, které vzniklo na základě rozpadu radioaktivních 

prvků a slapovým třením. K povrchu proudí toto teplo většinou z velkých hloubek. Tepelnou 

energii Země můžeme využívat třemi způsoby: jako energie magmatu, v geotermálních 

elektrárnách a  jako suché teplo. Podíl elektřiny z geotermálních zdrojů se pořád velmi 

zvyšuje. Větší výrobci nyní jsou i Kostarika, Filipíny, El Salvador, Island, Japonsko a 

Mexiko. [35] 

Tepelná energie nitra Země se stále obnovuje. Je proto prakticky nevyčerpatelná. 

Výhodami jsou velmi malé vlivy na životní prostředí, jelikož po sobě téměř nezanechává 

žádnou ekologickou stopu. Dalšími výhodami jsou nezávislost na dodávkách paliva, vydrží 

v provozu při plném výkonu desítky let a skoro bezobslužný provoz, ve srovnání s jinými 

obnovitelnými zdroji i stálost výkonu. Nevýhodou jsou nejisté geologické podmínky a to 

zda se doopravdy povede vyrobit dostatečně velký tepelný výměník. [7] [35] 

K vytápění plaveckých bazénů a zoologické zahrady používá geotermální energii v ČR 

například Ústí nad Labem. Jedinečný projekt použití geotermální energie pro výrobu tepla 

je také v Děčíně, který používá geotermální energii pro zásobování poloviny města teplem. 

V Česku se používá v současnosti geotermální energie jen pro teplárenské účely. Projekty 

na výrobu elektrické energie z těchto zdrojů jsou v ČR zatím ve fázi příprav a úvah. [7] 

3.3  Státní energetická koncepce 

Energetika v ČR prošla dlouhým vývojem. Spotřebu primárních energetických zdrojů 

pokrývají skoro z 50 % domácí zdroje. Dovoz tak činní 50 % a je jeden z nejnižších v celé 

EU, kde je průměr kolem 60 %. ČR je ve výrobě elektřiny a tepla zcela soběstačná. V 

posledním desetiletí byla největší změnou výstavba jaderné elektrárny Temelín. V 

uplynulých letech se podíl jiných obnovitelných zdrojů kromě vodních elektráren zvýšil 
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především díky podpoře obnovitelných zdrojů energie, ale prozatím nedokázal i přes vysoké 

dotace nahradit významnější část zdrojů energie z fosilních paliv. [57] 

Rozvodná síť je velmi rozvinutá a zajišťuje vysokou spolehlivost zásobování elektrickou 

energií. Velká část sítě je ale 35 a více let stará a vyžaduje rozsáhlou obnovu a modernizaci. 

Tato obnova se bude muset provést do 10 - 15 let. Současně se bude muset přizpůsobit 

novým technologiím, které budou souviset se změnou využívání zdrojů. V ČR je hlavním 

zdrojem pro výrobu tepla a elektrické energie uhlí, které produkuje 60 % vyrobené elektřiny. 

Jedním z kroků změn připravovaných Státní energetickou koncepcí je plynulé snižování 

podílu uhlí na výrobě elektřiny a tepla v ČR. [57] 

Druhý nejvýznamnější zdroj v ČR je jaderná energetika, která v současnosti produkuje        

33 % vyráběné elektřiny. Státní energetická koncepce do roku 2035 plánuje dostavbu dalších 

jaderných bloků v jaderné elektrárně Temelín a prodloužení životnosti stávajících čtyř bloků 

v elektrárně Dukovany. Plánem je, aby jaderná energie dosáhla 50% podíl na výrobě 

elektřiny a nahradila tak významnou část uhelných zdrojů. [57] 

Zemní plyn je dalším významným energetickým zdrojem v ČR a využívá se pro výrobu 

elektřiny nebo pro dálkové i individuální vytápění. Podíl plynu na výrobě elektřiny je v 

současnosti kolem 2,5 %. Za posledních deset let se spotřeba plynu snížila o 20 %. Zemní 

plyn se bude střednědobě využívat v dopravě jako náhrada části kapalných paliv. Do 

budoucna by měl celkový podíl plynu tedy stoupnout. [57] 

V roce 2010 se elektřina z obnovitelných zdrojů podílela 8,3 % na tuzemské spotřebě 

elektřiny. Státní energetická koncepce se snaží o maximální využívání potenciálu biomasy 

v souladu s ochranou životního prostředí a zajištění potravinové bezpečnosti. V ČR je 

biomasa jediným dodatečným a dostupným OZE pro potřeby teplárenství. V teplárenství 

jsou ostatní formy OZE omezené z technických a jiných důvodů. [57] 

Zatím neověřený, ale dle předběžných analýz významný, potenciál má v ČR geotermální 

energie. S geotermální energií jsou také prozatím spojené vysoké náklady. Vodní ani větrná 

energie není vhodná pro teplárenství a sluneční energie nemá dostatečný potenciál pro 

centralizované dodávky tepla. Narůstající význam využití bioplynu se očekává zejména v 

zemědělství. ČR se zavázala, že do roku 2020 bude z hrubé spotřeby energie 13 % kryto 

OZE. [57]  
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S ohledem na klimatické a geografické podmínky má ČR omezené možnosti využití solární 

a větrné energie. Oblastí se stabilním a silným větrem není v ČR mnoho a jsou spíše v 

horských a chráněných oblastech. Pro náhradu uhlí má nevyužitý potenciál i energetické 

využívání odpadu. Jde o případnou náhradu primárních energetických zdrojů a také se řeší i 

odstranění nevyužité složky odpadu. ČR je ovšem omezena svým rozpočtem. Program 

podpory státu v oblasti dotací a podpor, nemůže překračovat finanční a tím i sociální 

možnosti státu. [57] 

Graf 12 - Vývoj a struktura zdrojů výroby elektřiny dle SEK do roku 2045 [57] 

 

Z grafu č. 12 uvedeném výše je zřejmé, že Státní energetická koncepce počítá s náhradou 

fosilních zdrojů především jadernou energií, obnovitelnými a druhotnými zdroji. Problémem 

zůstává, že jaderné zdroje jsou také omezené a toto řešení je tak pouze krátkodobé, jelikož 

jadernou fúzi se zatím nepodařilo zvládnout.  
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Graf 13 - Doba, na kterou vystačí známé energetické zásoby při současném tempu těžby [3] 

 

V grafu č. 13 je vidět doba, na kterou vystačí známé energetické zásoby při současném 

tempu těžby. Z tabulky je patrné, že uran, ropa i zemní plyn se již brzy vyčerpají. Což 

znamená, že je třeba co nejdříve tyto zdroje nahradit.  
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4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CENU ENERGIE 

Cena za elektrickou energii se odvíjí podle nabídky a poptávky na propojeném evropském 

trhu. Proto ceny se v České republice nemůžou mnoho lišit od cen v sousedních státech. 

Společně s Polskem máme v regionu nejnižší ceny elektřiny. U čtyř z pěti položek tvořících 

konečnou cenu pro spotřebitele, určuje cenu státní Energetický regulační úřad. Jedná se o 

systémové služby, činnost operátora trhu, distribuci, krytí vícenákladů spojených s podporou 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a 

druhotných zdrojů. [55] 

Cena energie se skládá ze dvou základních částí - z regulovaných plateb souvisejících 

s dodávkou elektřiny a cenu silové elektřiny. Jak je vidět v grafu č. 14 znázorněném níže, 

podíl regulovaných položek za rok 2014 na ceně elektrické energie byl 55,3 %. Největší 

podíl na ceně má elektřina včetně obchodní marže 44,7 % a cena za distribuci elektřiny         

33 %. Zásady cenové regulace stanovuje ERÚ provozovatelům přenosové, přepravní a 

distribuční soustavy a OTE vždy na určité regulační období. Regulace se musí stanovovat 

kvůli monopolnímu postavení provozovatelů soustav, aby byla zachována přiměřená úroveň 

cen a zároveň i kvality elektrické energie.  

Graf 14 - Podíl jednotlivých složek ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2014 bez daňových položek [12] 
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4.1 Regulované položky 

Abych zjistila, co ovlivňuje cenu elektřiny, zanalyzuji vývoj cen jednotlivých položek 

v posledních několika letech.  

Regulované položky jsou: 

 cena systémových služeb, 

 plat za distribuované množství elektřiny v NT, 

 plat za distribuované množství elektřiny ve VT, 

 měsíční plat za příkon, 

 složku na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, 

 cena za činnosti operátora trhu.  

Vývoj ceny regulovaných položek v Kč/kWh kromě ceny za distribuci za posledních deset 

let je uveden v následujícím grafu č. 15. Z grafu je zřejmé, že nejvíce jsme za elektřinu 

zaplatili v roce 2013. 

Graf 15 - Vývoj ceny regulovaných položek v Kč/kWh od roku 2006 – 2016 [56] 

 

Z celkového vývoje regulovaných cen je patrné, že na zvýšení ceny má největší podíl cena 

na podporu obnovitelných zdrojů, která se v posledních třech letech ustálila a pak zvýšení 

DPH. Cena za systémové služby se od roku 2014 snížila. Daň s elektřiny, která se zavedla v 

roce 2008, se nezměnila. Cena za OTE nemá na cenu téměř žádný vliv.  

První analyzovanou položkou je cena za systémové služby. Jak je zřejmé z grafu č. 16 

uvedeném níže, od roku 2012 dochází k postupnému snížení této položky a s tím i spojené 
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daně. V roce 2016 se cena za systémové služby oproti předcházejícímu roku snížila o         

5,56 Kč za MWh, což není nějak výrazná změna. Ve srovnání s rokem 2010 a 2011, kdy 

byla cena nejvyšší, je rozdíl již 55,69 Kč za MWh. Cena za systémové služby, jak je vidět 

v grafu č. 14 znázorněném na straně 50, činní 3,6% z celkové ceny za elektrickou energii, 

takže i kdyby se v budoucnosti navýšila, nebude její vliv nějak zásadní.  

Graf 16 - Cena za systémové služby v letech 2006 – 2016 (Kč/kWh) [56]

 

Vývoj ceny za distribuované množství elektřiny v NT v letech 2006 – 2016 v sazbách D25d 

a D61d u společnosti ČEZ znázorňuje následující graf č. 17. Z grafu je patrný nárůst ceny 

v roce 2016. O ohledem na snížení cen ve VT, který je uvedený v grafu č. 18 z toho vyplývá 

pouze snížení rozdílu mezi VT a NT, ale celkově se ceny výrazně nezměnily. Rozdíl mezi 

rokem 2009 a 2016 je 34,96 Kč za MWh v sazbě D25d a o 34,93 Kč za MWh se cena zvedla 

v sazbě D61d. Vše je uvedeno bez DPH. 

Graf 17 - Cena za distribuci NT u ČEZ v tarifu D25d a D61d (Kč/MWh) v letech 2009 – 2016 [62] 
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Další položkou je platba za distribuované množství elektřiny ve VT. V následujícím grafu 

č. 18 jsem přehledně zpracovala vývoj ceny za distribuci za roky 2009 – 2016 u největšího 

dodavatele elektřiny společnosti ČEZ v sazbě D01d a D02d v jednotarifové sazbě bez DPH. 

Graf je vypracován na základě sazebníků společnosti ČEZ. Z grafu je vidět, že cena za 

distribuci se za posledních osm let nějak výrazně nezměnila. Od roku 2013 se cena snižuje. 

Rozdíl mezi nejdražším rokem 2013 a rokem 2016 je 440,28 Kč v sazbě D01d a 330,46 Kč. 

V letošním roce je cena za distribuci nejníže od roku 2009. Cena ve VT se snížila o vyšší 

částku než cena v NT, celkově tak tedy tato položka vychází levněji než v roce 2009. Ceny 

jsou bez DPH. Distribuce činní 33 % z celkové ceny za elektrickou energii a na regulovaných 

položkách má největší podíl.  

Graf 18 - Cena za distribuci VT u ČEZ v tarifu D01d a D02d (Kč/MWh) v letech 2009 – 2016 [62] 

 

Měsíční plat za rezervovaný příkon se stanovuje podle jmenovité proudové hodnoty 

hlavního jističe před elektroměrem. Za roky 2009 až 2016 se vyvíjel bez větších změn. U 

nejnižšího jističe je navýšení o korunu a u dalších to bylo také nevelké navýšení. Větší vliv 

na celkové vyúčtování má tato položka pouze u odběratelů s velkým rezervovaným 

příkonem a větší spotřebou.  

V následujícím grafu č. 19 je vidět vývoj těchto cen bez DPH u společnosti ČEZ v sazbách 

D01d a D02d u některých jističů. Z grafu je vidět pouze mírný nárůst v roce 2016, jinak se 

tato položka od roku 2009 téměř nezměnila. 
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Graf 19 - Vývoj ceny za rezervovaný příkon u ČEZ v letech 2009 – 2016 v sazbě D01d a D02d v Kč [62] 

  

Poslední regulovanou položkou je cena za činnosti operátora trhu. V grafu č. 20 je zpracován 

vývoj toto poplatku za posledních 10 let. Z grafu je zřejmé, že se tento poplatek v roce 2012 

o něco zvýšil. Nejvíce jsme za tuto položku zaplatili v roce 2013 a 2014. V roce 2015 

poplatek činil 6,94 Kč/MWh bez DPH. Od roku 2016 se tato položka rozdělila na tři části – 

zúčtování odchylek činní 2,9 Kč, administrace podporovaných zdrojů je za 1,29 Kč a 

poplatek Energetického regulačního úřadu je 2,39 Kč. Celkem je to 6,58 Kč, tedy o malinko 

méně než v roce 2015. Ceny jsou uvedené bez DPH. I přes nárůst této položky, nemá na 

výslednou cenu za elektrickou energii příliš velký vliv, jelikož je pořád velmi nízký a činní 

pouze 0,2% z celkové ceny za elektřinu. Navíc se u této společnosti nepředpokládá nějakých 

velkých investic v budoucnosti, takže by se tento poplatek nějak enormně navyšovat neměl 

ani v následujících letech. 

Graf 20 - Cena za zúčtování operátora trhu OTE (Kč/kWh) v letech 2006 – 2016 [56] 
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4.2  Neregulované položky 

Cenu neregulovaných položek si stanovuje prodejce elektřiny sám, ale díky konkurenčnímu 

prostředí na trhu, jsou ceny u jednotlivých prodejců velmi podobné. Cena se tu stanovuje dle 

nabídky a poptávky. Podíl neregulovaných položek na ceně elektřiny je 44,7%. 

Cena silové elektřiny se skládá z těchto položek: 

 pevná měsíční cena, 

 cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT), 

 cena elektřiny v nízkém tarifu (NT). 

Pevná měsíční cena se u společnosti ČEZ, jak je vidět v grafu č. 21, od roku 2009 navýšila 

z původních 40 Kč za měsíc na 60 Kč bez DPH. Navýšení o 20 Kč/měsíc (u společnosti 

ČEZ) za osm let není zase tak velký nárůst a vliv na cenu elektřiny je tedy minimální. Ceny 

u ostatních dodavatelů se pohybují v podobné výši například společnost E.ON účtuje od roku 

2014 za tuto položku 58 Kč za měsíc. Za poslední tři roky se tato částka ustálila. Tuto 

položku si stanovuje prodejce elektřiny a u všech prodejců je přibližně na stejné úrovni, 

rozdíly jsou minimální. 

Graf 21 - Pevná měsíčná cena u společnosti ČEZ za roky 2009 – 2016 [62] 

 

Další položkou je cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT). Vývoj této položky od roku 2009 

do roku 2016 u společnosti ČEZ v tarifech D01d a D02d je znázorněn v grafu č. 22, který je 

na další straně. Z grafu je patrné, že nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2009 a od té 

doby tato položky klesla. Rozdíl bez DHP mezi rokem 2009 a 2016 je 563 Kč. V současnosti 

je poplatek ve výši 1213 Kč/MWh. 
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Graf 22 - Cena elektřiny ve vysokém tarifu (MWh) u společnosti ČEZ v letech 2009 – 2016 [62] 

 

Poslední položka je cena elektřiny v nízkém tarifu (NT). Její vývoj od roku 2009 u 

společnosti ČEZ jsem zpracovala do grafu č. 23, který je uvedený dole. Cena za elektřinu 

v nízkém tarifu dosáhla vrcholu v roce 2009 a od té doby klesá. Poslední tři roky se ustálila 

na částce 895 Kč/MWh bez DPH.  

Graf 23 - Cena elektřiny (MWh) v nízkém tarifu u společnosti ČEZ v letech 2009 - 2016 

  

Cena za silovou elektřinu ve vysokém a nízkém tarifu činní 44,7% (včetně pevné ceny za 

měsíc) z celkového vyúčtování a její vliv na cenu elektřiny je velký. Od roku 2009 snížila a 
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jelikož prodejců elektřiny je na trhu několik. V současné době se v ČR vyrábí více elektřiny, 

než se v ČR spotřebuje a část elektřiny se vyváží, to má vliv i na cenu. Elektřina se také 

prodává jako komodita na trhu s elektrickou energií. Cena na burze kopíruje ceny na 

Evropské energetické burze, protože některé společnosti obchodují na obou burzách. Vývoj 

ceny elektřiny na burze v letech 2007 – 2014 je znázorněn v grafu č. 24. 
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Graf 24 - Vývoj ceny elektřiny na burze v letech 2007 - 2014 

 

V létě 2008 způsobil celoevropský hospodářský pokles snížení ceny elektřiny. V průběhu 

hospodářské krize ukončilo podnikání spousta zejména malých společností a tím se snížila 

spotřeba elektřiny. Ceny elektřiny stlačují i dotace na výrobu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. Díky státem garantovaným výkupním cenám výrobci zelené energie vyrábí elektřinu 

s nejnižšími náklady, a proto ji mohou také nabídnout na burze velmi levně. Toto 

konkurenční prostředí tlačí cenu elektřiny dolu, ale toto platí nyní, kdy je elektřiny dostatek. 

Předpokládaný vývoj do budoucna je takový, že elektřina vyrobená v ČR bude mít problém 

pokrýt vlastní spotřebu a tudíž se elektřina již vyvážet nebude. To by mělo způsobit i zvýšení 

ceny elektřiny, protože klesne nabídka. 

4.3  Daň z elektřiny  

Daně stanovuje stát, konečný zákazník je musí zaplatit u každého dodavatele i distributora 

elektřiny. Skládají se ze dvou složek z daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z elektřiny. 

Daň z elektřiny byla zavedena v roce 2008 a od té doby se tato platba vůbec nezměnila a její 

výše 28,3 Kč/MWh bez DPH není pro vyúčtování tak zásadní.  

V grafu č. 25 je vývoj této položky včetně DPH od roku 2006 do roku 2016 zobrazen. Sazba 

DPH v roce 2009 byla 19%, od roku 2010 se zvýšila na 20% a od roku 2013 činní 21 %. 

Daň z přidané hodnoty se od roku 2009 zvýšila o 2%, což není příliš velké navýšení, ale 

počítá se o celkové ceny za vyúčtování, takže na celkovou cenu vliv má. Záleží především 

na částce, z které se vypočítává. V současnosti je její hodnota 21%, což konečné vyúčtování 

ovlivní.  
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Graf 25 - Daň z elektřiny (Kč/kWh) v letech 2006 – 2016 [56] 

 

4.4  Příspěvek na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 

Položka, která nás v této práci zajímá nejvíce, je příspěvek na podporu elektřiny 

z podporovaných zdrojů energie. Patří do regulovaných položek a v ceně za elektřinu se 

navýšila od roku 2006 nejvíce. Jak je vidět v grafu č. 26 uvedeném níže, tato položka narostla 

od roku 2010 enormně. Poslední tři roky se cena ustálila, však rozdíl mezi rokem 2006 a 

2016 je opravdu veliký. V roce 2014 a 2015 byla cena na podporu výkupu elektřiny 495 

Kč/MWh bez DPH. Od roku 2016 se tato položka vypočítává vynásobením základní sazby 

23,96 Kč a rezervovaným příkonem, což znamená, že některým odběratelům se tato položka 

ponížila. Maximální částka za tuto položku byla stanovena na 495 Kč/MWh bez DPH. Na 

celkové ceně elektrické energie má cena na podporu výkupu podíl 15,1%. 

Graf 26 - Cena za podporu výkupu el. z PoZE (Kč/kWh) v letech 2006 – 2016 [56] 
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Vývoj a struktura výroby elektřiny brutto z OZE v letech 2005 – 2014 (MWh) dle 

jednotlivých druhů je znázorněn v následujícím grafu č. 27. Z grafu je zřejmé, že nejvíce 

elektřiny z OZE se vyrobilo v roce 2013. O roku 2011 je vidět velký nárůst fotovoltaiky a 

od roku 2012 začal více růst podíl bioplynu.  

Graf 27 - Vývoj a struktura výroby elektřiny brutto z OZE v letech 2005 – 2014 (MWh) [59] 

 

V grafu č. 28 jsem přehledně zpracovala vývoj nárůstu příspěvku na podporu elektřiny z 

OZE a vývoj nárůstu výroby elektřiny z OZE v procentech. Jak je z grafu patrné, 

procentuální nárůst příspěvku byl mnohonásobně vyšší než nárůst výroby elektřiny z OZE. 

Vývoj nárůstu výroby z OZE byl postupný, ale nárůst příspěvku na výrobu elektřiny z OZE 

byl velmi dynamický. Navýšení výkonu výroby elektřiny z OZE neodpovídá nárůstu částky, 

kterou spotřebitelé platí. Navýšení příspěvku na podporu elektřiny z OZE je tedy neefektivní 

a na výrobu elektřiny z OZE nemá podstatný vliv. Jeho zvýšení nepřineslo současně 

navýšení výroby elektřiny z OZE. A naopak i mírný nárůst výroby elektřiny z OZE způsobil 

enormní nárůst příspěvku na OZE.  
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Graf 28 - Porovnání nárůstu OZE a příspěvku na OZE (v %) v letech 2006 – 2014 [59] [62] 

 

Vývoj příspěvku v minulých letech jsem tedy analyzovala a nyní se podívám na jeho možný 

vývoj v letech budoucích. Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny z OZE od roku 2010 do 

roku 2045 je vidět v následujícím grafu č. 29 zpracovaném z aktualizované Státní 

energetické koncepce. Z grafu je zřejmý postupný nárůst výroby elektřiny z OZE zejména u 

biomasy a fotovoltaických elektráren.  

Graf 29 - Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny z OZE v letech 2010 – 2045 [60] 
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O ohledem na neustálé zvyšování výroby elektřiny z OZE by se dalo předpokládat i navýšení 

příspěvku na podporu elektřiny z OZE, který se vyvíjel v minulých letech velmi dynamicky.  

Podle doplňujícího analytického materiálu k návrhu aktualizace Státní energetické koncepce 

tomu tak ale v budoucnu nebude. Jak je vidět v následujících dvou grafech č. 30 a 31, jak ve 

vysokém tak i v nízkém napětí by měl příspěvek na podporu elektřiny z OZE dosáhnout 

nejvyšších hodnot v roce 2015. Z grafu č. 30 a 31 znázorněném na další straně je vidět, že 

v roce 2020 již bude příspěvek o něco nižší a v roce 2035 by měl dokonce klesnout 

k hodnotám z roku 2010. [60] 

Poplatek v roce 2010 činil u nízkého napětí tedy u domácností 166,34 Kč bez DPH za MWh, 

což je oproti poplatku ve výši 495 Kč bez DHP za MWh v roce 2015 podstatně méně. 

Znamená to, že budoucích letech Státní energetická koncepce počítá se snižováním tohoto 

poplatku a větší podporou výroby elektřiny z OZE ze státního rozpočtu. Vliv instalovaných 

obnovitelných zdrojů na cenu elektrické energie bude tedy v následujících letech klesat, 

zejména od roku 2035 bude tento vliv podstatně nižší. V grafu č. 30 je také znázorněno 

zvýšení ceny silové elektřiny ve vysokém napětí v roce 2025 a 2030. [60] 

Nejvýraznější charakteristikou je výrazný pokles ceny silové elektřiny i části poplatku za 

přenos a distribuci do roku 2020 způsobený vlivem ekonomické krize, stávajících tržních 

distorzí a vyšší penetrace OZE, a následný pozvolný nárůst vlivem potřeby obnovy 

výrobního portfolia.  

Dále to je „zastropování“ maximální výše poplatku za POZE hrazené přímo v účtu za 

elektrickou energii ve výši 495 Kč/MWh s dorovnáváním ze státního rozpočtu a celkové 

omezení vyplácení provozní podpory OZE. I přes tuto skutečnost se bude na základě 

předpokladů  po roce 2020 konečná cena elektřiny opět zvyšovat zejména v důsledku 

navyšující se ceny silové elektřiny a růstu poplatku za provoz distribučních sítí, který bude 

kopírovat navyšující se odběry elektřiny koncovým zákazníkem, změny v charakteru 

spotřeby a potřebných úprav distribuční soustavy. [60] 
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Graf 30 - Struktura konečné ceny silové elektřiny na hladině vn [60] 

 

Také v nízkém napětí dojde ke zvýšení ceny silové elektřiny v roce 2025 a 2030, ale ne tak 

velké jako u vysokého napětí jak je vidět v grafu č. 31 uvedeném dále. Stejný je také propad 

této ceny v letech 2015 – 2020.  

Graf 31 - Struktura konečné ceny elektřiny na hladině nn [60] 

 

Podpora OZE je rozdělena mezi poplatek na podporu OZE v ceně elektřiny pro koncové 

spotřebitele a dotací ze státního rozpočtu. Podpora elektřiny vyrobené z OZE, kromě  výroby 

elektrické energie využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 

10 MW, byla zastavena přijetím zákona č. 310/2013 Sb. [60] 
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Celková výše finančních prostředků  vynaložených pro rok 2013 na podporované zdroje 

činila 44,4 mld. Kč. V roce 2013  byla dotace ze státního rozpočtu 11,7 mld. Kč.  Původní 

rozpočet na rok 2013 činil 9,7 mld. Kč, ale z důvodu neúnosně vysokého příspěvku na 

podporu elektřiny z OZE pro koncové spotřebitele v ceně elektřiny, byla dotace ze státního 

rozpočtu navýšena na úroveň  roku 2011 a 2012 tedy 11,7 mld. Kč. [60] 

Příspěvek na POZE pro koncové spotřebitele v roce 2013  činil 583 Kč/MWh. V návrhu 

státního rozpočtu byla na rok 2014 původně  rozpočtována  částka 11,7 mld. Kč. Z důvodu 

přijetí zákona  č. 310/2013 Sb., kde byla výše poplatku na POZE v ceně  elektřiny 

zastropována na hodnotu max. 495 Kč/MWh, musela být rozpočtovaná  částka dotace ze 

státního rozpočtu navýšena o 4 mld. Kč  a finální výše podpory ze státního rozpočtu pro rok 

2014 tedy činila 15,7 mld. Kč. V následující tabulce č. 13 je znázorněný vývoj podpory OZE 

v letech 2011 až 2014. [60] 

Tabulka 13 - Vývoj podpory OZE v letech 2011 – 2014 [60] 

 

Hlavní důvod, proč podpora OZE v roce 2013 neúměrně vzrostla, vznikl již v roce 2009, 

kdy se prudce propadly investiční náklady fotovoltaických elektráren, což extrémně zvýšilo 

zájem investorů. Vláda však na tento vývoj nereagovala. Tehdejší ministr průmyslu a 

obchodu Tošovský v srpnu sice oznámil, že prosadí novelu zákona, která ERÚ umožní snížit 

výkupní cenu pro fotovoltaiku už od 1. 1. 2010, což by problém efektivně a korektně 

vyřešilo. Jenže vládní návrh novely byl předán do Poslanecké sněmovny až v polovině 

listopadu už s navrhovanou účinností až od 1. 1. 2011. [61] 

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje navýšení dotací ze státního rozpočtu na podporu 

OZE z důvodu možného dalšího snižování poplatku na POZE v ceně  elektřiny, neboť  tento 

poplatek je natolik vysoký, že narušuje konkurenceschopnost našeho průmyslu a zaznívají 

tak další požadavky na jeho snížení.   Predikce celkových nákladů  na podporované zdroje 

do budoucna vychází z předpokladu respektování stávajících závazků  České republiky k 

podpoře OZE souvisejících s naplněním akčního plánu pro energii z OZE a se zastropováním 

maximální výše příspěvku na 495 Kč/MWh. V návrhu státního rozpočtu ve střednědobém 
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výhledu na roky 2016 a 2017 je podle Ministerstva průmyslu a obchodu 

předběžně rozpočtována částka na POZE ve výši 15,7 mld. Kč. [60] 

V současnosti je podíl nákladů na energie v rozpočtech domácností necelých 11 % a 

převyšuje téměř dvojnásobně průměr EU.  Jakékoliv další zatížení obyvatel již ohrožuje 

dostupnost dodávek energie především pro sociálně slabší obyvatele.  V souladu s pravidly 

EU uplatňuje ČR nediskriminační přístup k rozdělení nákladů  na jednotlivé skupiny 

spotřebitelů. Důsledkem toho je ale významné zatížení průmyslu rostoucími cenami 

elektřiny, jejichž významným původcem je právě  podpora OZE. [60] 
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5 DISKUZE 

Větší podíl na celkové ceně elektřiny má část regulovaná státem to 55,3% a to zejména díky 

ceny za distribuci, která má největší podíl. Druhou nevyšší položkou ve vyúčtování za 

elektřinu tvoří v současnosti cena za silovou elektřinu. Položka za silovou elektřinu se v roce 

2025 značně navýší, kvůli zvýšení poptávky po této komoditě. 

Největším zásahem do vyúčtování za elektřinu za poslední desetiletí je plánovaná změna 

zákona. V nejbližší době by se na základě návrhu ERÚ měl změnit výpočet této položky a 

místo placení dle skutečné spotřeby, by se měla cena počítat dle kapacity jističe. Díky této 

změně by se měla navýšit cena především víkendovým spotřebitelům a domácnostem 

s velkým jističem. I přes ujištění, že celková část vybraných příspěvků od konečných 

zákazníků se nezmění, není v tomto opatření zakomponován příliš ekologický princip.  Pro 

spoustu lidí by byl takový výpočet demotivující, jelikož by zaplatili stejnou částku bez 

ohledu na skutečnou spotřebu. To by mohlo způsobit nárůst spotřeby.   

Pro zhodnocení vlivu instalovaných obnovitelných zdrojů na cenu elektrické energie nás 

bude zajímat především regulovaná položka, kterou je příspěvek na podporu elektřiny z 

OZE, u které se od letošního roku také změnil výpočet dle rezervovaného příkonu. U 

výpočtu příspěvku na podporu elektřiny z OZE je ovšem stanovený limit 495 Kč bez DPH. 

Jako jediná ze všech položek se za posledních deset let tato položka mnohonásobně navýšila. 

V současné době tvoří 15,1% z celkové ceny za vyúčtování elektrické energie. Jeho nárůst 

od roku 2006 je skutečně enormní, a kdyby nedošlo k regulaci ze strany státu, nejspíš by 

rostl i nadále. Jeho enormní nárůst ale neměl vliv na nárůst výroby elektřiny z OZE, ta se 

takovým dynamickým způsobem nenavýšila, jak je vidět v grafu č. 28 znázorněném na 

straně 60. Když jsem tyto dvě položky porovnala, zjistila jsem, že poplatek v posledních 

letech narostl mnohem vice.  

Největší vliv na cenu elektrické energie měl příspěvek na podporu elektřiny z OZE v roce 

2013, kdy byl poplatek nejvyšší. V roce 2013 byl přijat zákon, ve kterém byl tento poplatek 

limitován na maximální částku 495 Kč bez DPH. Bylo to způsobeno především tím, že 

elektrická energie již dnes zatěžuje rozpočet domácností a českého průmyslu velkou měrou 

a to téměř dvojnásobkem toho, co je průměr v EU. Zvýšení cen energií díky poplatkům za 

OZE má vliv i na cenu výrobků firem v ČR a tím se snižuje jejich konkurenceschopnost na 
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mezinárodních trzích. Proto se vláda rozhodla navýšit dotace na podporu OZE ze státního 

rozpočtu, čím by se mohl tento poplatek snížit i v dalších letech. 

S ohledem na dynamický nárůst poplatku na podporu OZE v posledních letech by se dalo 

očekávat navýšení tohoto poplatku i v dalších letech a to i s přihlédnutím k tomu, že vláda 

se v dalších letech očekává nárůst výroby elektřiny z OZE. V následujících letech ale plánuje 

vláda ČR tento poplatek na podporu OZE ponížit. Jeho výše by se měla snižovat i nadále až 

na hodnotu z roku 2010 tedy přibližně na třetinu toho, co se platí ve vyúčtování za elektřinu 

nyní.  

Vliv ceny na podporu výkupu elektřiny by se měl podle aktualizované Státní energetické 

koncepce schválené vládou dne 18. 05. 2015 nejbližších letech ponížit. Celkově tedy mohu 

zhodnotit, že množství v instalovaných obnovitelných zdrojů energie má v současné době 

vliv na cenu elektrické energie, ale do budoucna se přepokládá snížení tohoto vlivu snížením 

poplatku. Nárůst výroby elektřiny z OZE v roce 2015 způsobil i nárůst příspěvku na podporu 

elektřiny z OZE. V následujících letech čím více poroste množství vyrobené elektřiny 

z OZE, tím se bude příspěvek na podporu elektřiny z OZE snižovat, jak je vidět v grafu č. 

32 znázorněném níže.  

Snižování příspěvku na podporu elektřiny z OZE ale nebude přímo úměrné zvyšování 

výroby elektřiny z OZE. Nárůst výroby elektřiny z OZE v následujících letech postupně 

bude narůstat, ale ne nějak závratným tempem. Naopak příspěvek na podporu elektřiny 

z OZE se v roce 2020 o něco sníží a v roce 2035 klesne pod úroveň z roku 2010. I když bude 

výroba z elektřiny z OZE v následujících letech růst, příspěvek na podporu elektřiny z OZE 

neporoste zejména kvůli dotacím OZE ze státního rozpočtu.  

Graf 32 - Vývoj příspěvku na podporu OZE a výroby elektřiny z OZE v % [56] [60] 
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6 ZÁVĚR 

V současné době cenu elektrické energie instalované obnovitelné zdroje ovlivňují. Zatím 

není tento vliv až tak zásadní, ovšem jeho nárůst od zavedení příspěvku na podporu OZE ve 

vyúčtování konečných spotřebitelů je opravdu enormní. Nejvyšších hodnot dosáhl příspěvek 

v roce 2013 vlivem fotovoltaického boomu v roce 2009, který způsobil velký nárůst podpory 

OZE. Aby ovšem nedošlo k neúměrnému navyšování příspěvku na podporu OZE a 

zatěžování domácností a také českého průmyslu, vláda schválila omezení toho příspěvku na 

maximální výši 495,- Kč bez DPH.  

Na základě provedených analýz a celosvětově řešených problémů s fosilními palivy je 

zřejmé, že v nejbližší době se bude muset výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů navýšit. 

Je totiž nezbytné, aby lidstvo přestalo ohrožovat svou budoucí existenci a začalo intenzivně 

tyto problémy řešit, dokud není pozdě. Asimilace přírody totiž není neomezená a to co do 

přírody vložíme, to se nám jednou vrátí. Během několika desetiletí dojde k také vyčerpání 

fosilních zdrojů energie, které budou muset být nahrazeny. Na základě těchto skutečností je 

nutné, abychom my i naše budoucí generace věnovali maximální úsilí zvyšování výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. K budování trvale udržitelného rozvoje může 

přispět každý z nás.  

V diplomové práci jsem zhodnotila vliv instalovaných zdrojů OZE na cenu elektrické 

energie v předcházejících letech a v letech následujících na základě doplňujícího 

analytického materiálu k návrhu aktualizace Státní energetické koncepce. V současnosti má 

vliv instalovaných zdrojů na cenu elektrické energie, ale s ohledem na snižování tohoto 

poplatku v dalších letech, bude tento se tento vliv postupně snižovat. A to zejména díky 

podpoře OZE ze státního rozpočtu.  

Nárůst výroby elektřiny z OZE v minulých letech způsobil enormní nárůst příspěvku na 

podporu OZE. V následujících letech ovšem dojde k opačnému procesu. Výroba elektřiny 

z OZE nejen v České republice poroste, ale příspěvek na podporu OZE se značně poníží. 

Závěrem můžu konstatovat, že cena elektřiny se v následujících letech zvýší, ale nebude to 

způsobeno příspěvkem na podporu OZE. Navýšení ceny bude způsobeno zdražením silové 

elektřiny, především díky zvýšení poptávky po této komoditě.               
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ČOV  - čistírna odpadních vod 

ČR   -  Česká republika 
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mil.  - milión 
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MWe  - elektrický výkon generátoru 
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MWh  - megawatthodina 

NT  - nízký tarif 

ODK  - Ostravsko-karvinské doly 

OTE  - Operátor trhu s energií 

OZE  - obnovitelné zdroje energií 

PEZ  - projekce energetických zařízení 

POZE  - podporované zdroje energie 

Sb.  - Sbírka zákonů 

SEI  - Státní energetická inspekce 

SR  - Státní rozpočet 

t  - tun 

TJ  - terajoule 

TKO  - technický komunální odpad 

TWh  - terawatthodina 

USA  - Spojené státy americké 

ÚOHS  - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VN  - vysoké napětí 

VVE  - velké vodní elektrárny 

VVN  - velmi vysoké napětí 

VT  - vysoký tarif 
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