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ABSTRAKT 

Úvodní kapitola této bakalářské práce seznamuje čtenáře všeobecně s obnovitelnými zdroji energie, 

vyjmenovává druhy obnovitelných zdrojů existujících dle zákona č. 180/2005 Sb. a pojednává o 

kaţdém jednotlivému zdroji samostatně. Také krátce popisuje situaci dané problematiky u nás 

v České Republice a zmiňuje výhled do budoucna. Obsahem následující kapitoly je analýza 

legislativních podmínek platných pro obnovitelné zdroje přehledně uspořádána na energetickou 

politiku Evropské unie a popis a analýzu legislativních podmínek v České Republice. Součástí je 

výčet nejdůleţitějších zákonů, vyhlášek a směrnic s krátkým popiskem. Výčtem dalších kapitol je 

analýzou dotační politiky v oblasti obnovitelných zdrojů, jejíţ hlavními body jsou podpora ve 

smyslu garantovaných výkupních cen, daňových úlev a aktuálních dotačních programů. Poslední 

kapitola poukazuje na moţná rizika v dané oblasti z pohledu privátních investorů a finančních 

institucí. Závěrem bakalářské práce je shrnutí vlastního pohledu na výhody a nevýhody 

obnovitelných zdrojů energie, současný stav a výhled do budoucna.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Obnovitelné zdroje energie, legislativa, podpora, minimální výkupní ceny, zelený bonus. 

 

ABSTRACT 

The introductory chapter of this thesis introduces the reader with the renewable energy generally. 

There are mentioned the types of renewable energy under Act No. 180/2005 with the short 

definition. It also deals with the description of the renewable energy situation in the Czech 

Republic and the perspective to the future. The following chapters are focused on  the valid 

analysis of the legislative conditions in the Czech Republic containing existing legislative 

conditions for renewable energy in the EU as well. There are presented the most important laws, 

ministerial regulations and directives with the short explanation. The other chapters include the 

main sign of the subsidy policy with the special attention on the guaranteed feed-in tariffs, tax 

breaks and the grants. The last chapter of this work concerns the potential risks imported for the 

private investors and the financial institutions. Finally, there is a summary of the writer’s opinion 

on the advantages and the disadvantages of the renewable energy, the current state and the future 

views. 
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1. Úvod 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) se staly celosvětovým tématem. Státy se snaţí 

podporovat jejich vyuţívání a intenzivně pracují na celkovém rozvoji této oblasti. Zásadní 

rozdíl a zároveň výhoda OZE v porovnání s fosilními zdroji spočívá především v šetrnosti 

k ţivotnímu prostředí (redukce emisí CO2), sniţování závislosti na importovaných 

zdrojích, často z politicky nestabilních oblastí a tím zvyšování nezávislosti (jedná se o 

domácí zdroje) a faktu, ţe tyto zdroje jsou prakticky nevyčerpatelné. 

Nevýhodou OZE je prozatímní nekonkurenceschopnost vůči fosilním zdrojům energie 

z hlediska spolehlivosti dodávky energie, jenţ je způsobená závislosti na přírodních 

podmínkách a z hlediska výše investičních nákladů, které se snaţí vlády jednotlivých států 

eliminovat formou různých dotací a podpor.  

Jak moc jsou tato vládní opatření a nástroje v ČR atraktivní pro investory, jakými 

nařízeními a právními normami se musí potenciální investoři řídit, jaká rizika přináší 

investice do OZE, jak jsou jednotlivé OZE podporovány a jaké existují v této oblasti 

dotační moţnosti se snaţí poukázat tato práce. 

1.1. Obnovitelné zdroje 

Podle Zákona č. 180/2005 Sb. se obnovitelnými zdroji rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 

energie, jimiţ jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie 

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

kalového plynu a energie bioplynu. Biomasou se dále podle tohoto zákona rozumí 

rozloţitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření 

v lesích a v souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro 

energetické účely a rovněţ biologicky rozloţitelná část vytříděného průmyslového a 

komunálního odpadu. [30] 

1.1.1 Solární energie 

Sluneční energie byla vyuţívána odpradávna. Nejrozšířenější je sušení nejrůznějších 

materiálů, od prádla aţ po potraviny. Prastaré je téţ vyuţívání sluneční energie k 

odpařování vody při výrobě soli z mořské vody a dříve i k odpařování vody při získávání 

soli z podzemních loţisek. Dlouhodobě je také rozšířeno vyuţívání sluneční energie pro 

vytápění skleníků. [3], [9] 

Sluneční energii lze vyuţít transformací na teplo nebo přímo na elektrickou energii. 

K transformaci sluneční energie na teplo se pouţívají systémy pasivní a aktivní. Pasivní 
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systémy vyuţívají sluneční energie pomocí pasivních prvků budov, tzn. prvků, které 

primárně neslouţí k přeměně energie sluneční na teplo, tady lze jako příklad zmínit 

prosklené fasády, zimní zahrady apod. [8], [2] 

Aktivní systémy vyuţívají, k transformaci sluneční energie na tepelnou, přídavné technické 

zařízení, které jsou určeny a konstruovány primárně k transformaci, a tedy vyuţívání, 

sluneční energie na tepelnou. K nejrozšířenějším patří sluneční kolektor, který slouţí 

nejčastěji, k ohřívání teplé uţitkové vody [8]. Vyuţívání těchto aktivních systémů můţe 

být různé, taktéţ jako konstrukční řešení pouţívaných zařízení. V ČR je sluneční energie 

vyuţívána zejména v aktivních solárních systémech s kapalinovými plochými kolektory, 

které slouţí k přípravě teplé uţitkové vody v rodinných domech, zemědělství, sluţbách a 

ohřevu vody v bazénech. [2] 

Pro přímou transformaci sluneční energie na elektrickou se vyuţívá fotoelektrického jevu 

v polovodičích. Technické zařízení, které vyuţívá zmíněného jevu, označujeme solární 

článek. Solární články, pouţívány v technické praxi, rozlišujeme monokrystalické, 

polykrystalické a amorfní. Ze solárních článků můţou být, vzájemným spojováním, 

vytvořeny aplikace s výkonem v řádu mW aţ po desítky MW. [4] 

1.1.2 Větrná energie 

Větrná energie byla odnepaměti vyuţívána ve větrných mlýnech a k čerpání vody. Větrná 

energie se vyuţívá transformací kinetické energie větru, která vzniká jako důsledek 

tlakových rozdílů mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře, na energii 

mechanickou respektive elektrickou. V současné době je energie větru vyuţívána 

k transformaci na elektrickou ve větrných elektrárnách (VE). [1], [3] 

VE můţou být vyuţívány v systémech nezávislých na rozvodné síti (systém grid – off) tzn. 

v autonomních systémech. Veškerá vyrobená energie je přímo spotřebovávána v místě 

výroby. Zde můţeme zařadit především mikroelektrárny, ale i některé malé větrné 

elektrárny. Další moţností je zapojení VE do rozvodné sítě (systém grin – on). V tomto 

případě je veškerá vyrobená elektrická energie dodávána právě do rozvodné sítě. [1] 

Větrné elektrárny můţeme dle výkonu rozdělit na mikroelektrárny, malé a velké 

elektrárny. Výkon mikroelektráren se pohybuje od 50 do 1000 W, elektrická energie se 

vyrábí veskrze v synchronních generátorech s výstupním napětím 12 nebo 24 V. Uplatňují 

se především jako zdroje elektrické energie pro malé spotřebiče v místě výroby (v systému 

grid – off). [1], [22], [23] 
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Do malých VE řadíme jednotky o výkonu do cca 15 kW, které vyrábějí střídavý elektrický 

proud o napětí 230 V (případně 400 V). Tyto elektrárny pracují jak v systému autonomním 

tak dodávají vyrobenou elektrickou energii do sítě.  

Mezi velké VE řadíme jednotky o výkonu několik stovek kW aţ jednotek MW. 

Elektrickou energii vyrábí asynchronních nebo synchronních generátorech s výstupním 

střídavým napětím 660 V a vyšším. Proto tyto VE výhradně pracují v systému grid – on, 

tzn. dodávají veškerou vyrobenou energii do sítě. [1], [22], [23] 

1.1.3 Vodní energie 

Vodní energie se vyuţívá jiţ od starověku. Nejprve to bylo k dopravě (splavování lodí a 

vorů po proudu řek, doprava dřeva), později k pohonu mechanismů (mlýnů, hamrů, 

čerpadel – například vodního trkače – a pil). Vodní elektrárny (VoE) zajišťovaly na 

počátku 20. století asi 20% ze světové výroby elektrické energie, to je 2600 TWh ročně 

z celkové roční spotřeby 12900 TWh. V mnoha zemích hrají VoE významnou roli (např. 

v 65 zemích mají VoE zastoupení více jak 50%). Přičemţ světový hrubý hydraulický 

potenciál činil v roce 1999 podle [4] 40500 TWh/rok, z toho technicky vyuţitelný 14300 

TWh/rok, přičemţ ekonomicky vyuţitelný potenciál je uváděn 8100 TWh/rok. [3], [4] 

Vodní energie se vyuţívá transformací kinetické energie proudu (ten vzniká jako důsledek 

rozdílů potenciální energie) nebo její potenciální energie nebo obou těchto energií 

současně na energii mechanickou potaţmo elektrickou a to nejčastěji ve vodních turbínách. 

Kinetická energie proudu vody se vyuţívá v rovnotlakých strojích, které jsou zaloţeny na 

rotačním principu, jsou to hlavně vodní kola a vodní turbíny typu Bánki a Pelton. 

Potenciální energie se vyuţívá v přetlakových strojích, které vyuţívají transformaci 

tlakové energie, která je dána rozdílem potenciální energie (výšek), na energii kinetickou 

(uvnitř strojů) a ta dále na mechanickou potaţmo elektrickou, zde patří především vodní 

turbíny typu Kaplan, Francis a vhodná čerpadla pracující v turbínovém chodu.  

Vodní elektrárny můţeme podle výkonu členit na velké, to jsou elektrárny s výkonem 

větším neţ 10 MW a malé vodní elektrárny (MVE). [1] 

MVE dále dělíme na průmyslové (od 1 do 10MW), závodní nebo veřejné (od 100 do 

1000kW), drobné nebo minielektrárny (od 35 do 100kW), mikrozdroje (do 35kW). [1] 

1.1.4 Biomasa 

Biomasa je hmota organického původu. Energie biomasy se získává téměř výhradně 

spalováním, které probíhá buď přímo nebo jsou spalovány kapalné či plynné produkty 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_doprava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vor
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamr
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerpadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_trka%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pila
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jejího zpracování, kde řadíme především chemické přeměny (pyrolýza a zplyňování), 

jejíchţ produktem jsou topný plyn nebo olej. Dalšími moţnými způsoby zpracování jsou 

chemické přeměny ve vodním prostředí, které dělíme na chemické (alkoholové kvašení – 

produktem je pak etanol) a biologické (anaerobní fermentace – produktem je metan).  

Biopaliva dělíme na tuhá, kapalná a plynná. Biomasa můţe být produkována čistě 

k energetickým účelům, zde řadíme energetické plodiny nebo můţe vznikat jako vedlejší 

produkt, tu nazýváme biomasa odpadní.  

Energetické plodiny dělíme na lignocelulózové, olejnaté a škrobno-cukernaté.  

Mezi lignocelulózové plodiny řadíme dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty), obilniny, travní 

porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty), ostatní rostliny (konopí seté, čirok, 

křídlatka, šťovík krmný). Mezi olejnaté energetické plodiny patří řepka olejná, slunečnice, 

len, dýně na semeno. Škrobno-cukernaté plodiny jsou brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), 

cukrová třtina a kukuřice. Mezi odpadní biomasu řadíme rostlinné odpady ze zemědělské 

prvovýroby (např. řepková a kukuřičná sláma, obilná sláma, seno aj.), lesní odpady, to je ta 

část, která není po těţbě vyuţita (pařezy, kořeny, vršky stromů, větvě aj.), organické 

odpady z průmyslových výrob (piliny, hobliny, kůra, odřezky, odpady z cukrovarů, jatek, 

konzerváren aj.), odpady ze ţivočišné výroby (hnůj, kejda, zbytky krmiv aj.) a komunální 

organické odpady (kaly, organický tuhý komunální odpad). [1] 

1.1.5 Ostatní 

Mezi ostatní obnovitelné zdroje řadíme geotermální energii, jejíţ průměrný tepelný tok je 

velmi malý a činí cca. 60 mW/m
2
. V obvyklých podmínkách je tedy velmi těţko 

vyuţitelný a vyuţívá se proto prostřednictvím kolektorů tepelných čerpadel. V některých 

oblastech je však tepelný tok geotermální energie několikanásobně vyšší (např. Island) coţ 

usnadňuje vyuţití této energie. Mezi další můţeme zařadit energii mořských vln a proudů a 

energii odlivu a přílivu. [1], [3] 

1.2. Situace v ČR 

Česká republika je členem Evropské unie a v přístupové smlouvě (Akt o přistoupení 

v příloze č. II, kapitole 12, A bod 8a) se zavázala ke splnění indikativního cíle ve výši 8% 

podílu výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě. Indikativní cíle pro jednotlivé 

členské státy vycházejí ze směrnice 2001/77/EC o podpoře elektřiny z OZE a jsou 

definované jako procentuální podíl výroby elektřiny na domácí hrubé spotřebě elektřiny 

v kaţdém členském státě. Tento závazek vedl k přijetí zákona č. 180/2005 Sbírky o 
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podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o podpoře 

vyuţívání obnovitelných zdrojů).  

Hrubá spotřeba elektřiny v ČR činila v roce 2008 72 049 GWh, přičemţ byly k výrobě 

elektrické energie vyuţívány především uhlí a jaderná energie, hrubá výroba pak činila 

v témţe roce 83 518 GWh. Z Obr. 1 je patrné, ţe pro výrobu elektrické energie je stále 

stěţejní spalování uhlí (podíl výroby z uhlí dosahuje téměř 60%) a jaderná energetika 

s podílem větším neţ 30%. [5] 

 

Obr. 1  Výroba elektrické energie v ČR podle zdrojů v roce 2008 [5] 

Výroba elektrické energie z OZE se v roce 2008 na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 

podílela 5,18% na celkové hrubé výrobě (tzn. včetně vývozů) pak z 4,47%. Největší 

výroba elektřiny z OZE byla v roce 2008 realizována z vodních elektráren (2024 GWh), i 

kdyţ oproti předchozímu roku mírně klesla a to o 3%. Druhým nejvýznamnějším zdrojem 

byla biomasa (1170 GWh), kde byl zaznamenán nárůst o 202 GWh. Za významný zdroj 

elektřiny z obnovitelných zdrojů lze ještě povaţovat vyuţívání bioplynu (267 GWh) a 

větrné elektrárny (245 GWh), které oproti roku 2007 téměř zdvojnásobily svoji výrobu. 

Fotovoltaické systémy, které zaznamenaly šestinásobný nárůst produkce (12,9 GWh) měly  

Černé uhlí
7,03%

Hnědé uhlí
50,70%Kapalná paliva

0,28%
OZE

4,47%Zemní plyn
1,33%

Přečerpávací vodní
0,42%

Ostatní paliva
0,11%

Jaderné palivo 
31,79%
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v roce 2008 jen  marginální význam. [5] K obrovskému rozvoji výroby elektřiny 

z fotovoltaiky došlo později, aktuální stav k 1.7.2010 ukazuje Obr. 2. 

Obr. 2 Výroba elektrické energie z fotovoltaiky v ČR [18] 

Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektrické energie v ČR v  roce 2008 ukazuje Obr. 3.  

 

Obr. 3  Podíl jednotlivých OZE na výrobě elektřiny v ČR  [5] 
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2. Legislativa v oblasti OZE  

Legislativní podmínky v oblasti OZE vyplývají z energetické politiky EU. Také ČR se ve 

Smlouvě o přistoupení k EU zavázala řídit se jejími nařízeními a plnit stanovené cíle. 

Díky tomu naše vláda přijala celou řadu nových opatření týkající se této problematiky. 

Přehled nejdůleţitějších zákonů a vyhlášek je popsán v následujících kapitolách. 

2.1.  Energetická politika EU 

Díky nekontrolovatelně se zhoršujícím klimatickým podmínkám si EU stále více 

uvědomuje, jak velký přínos mohou mít OZE z hlediska ochrany ţivotního prostředí, proto 

je jejich rozvoj jedním z cílů energetické politiky EU. K dalším prioritám patří rovněţ 

podpora energetické účinnosti a úspory energie, zajištění fungování trhu s energií a 

bezpečnosti dodávek energie v celé Unii. [7], [29] 

K důleţitým dokumentům, jejichţ prostřednictvím se EU snaţí o naplnění daných cílů, 

patří zejména následující směrnice vztahující se k podpoře OZE:  

 2001/77/ES, o podpoře elektřiny z OZE na jednotném trhu 

 2003/30/ES, o podpoře vyuţití biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv pro 

dopravu 

 2003/96/ES, o zdanění energetických produktů a elektřiny 

 2009/28/ES, o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů [7], [29], [36] 

2.1.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES 

Vznikem této směrnice, o podpoře elektřiny vyrobené z OZE na vnitřním trhu s elektřinou, 

Evropská Unie uznává potřebu podporovat OZE především z hlediska zlepšování ţivotního 

prostředí, nehledě na to, ţe jejich vyuţívání můţe nemalou měrou přispět ke zlepšení 

lokální zaměstnanosti a rovněţ umoţňuje splnit rychleji cíle z Kjóta
1
. Podpora výroby 

elektřiny z OZE je tedy významnou prioritou EU, jak se rovněţ uvádí v bílé knize o OZE
2
. 

                                                
1
 Kjótský protokol, který byl přijat 11.prosince 1997  je první globální akcí proti přílišnému oteplování naší 

planety, kdy se zástupci 159 průmyslových zemí  zavázaly do roku 2010 sníţit produkci CO2, N2O a CH4 

v průměru o 5,3 % v porovnání s rokem 1990 [4] 

2
 Bílá kniha EU o budoucnosti v OZE. Cílem je podporovat to, co bylo nazýváno trvale udrţitelnou 

mobilitou, a to mimo jiné prostřednictvím zajištění rozvoje dopravních systémů, které by přispívaly 

k systému trvale udrţitelného rozvoje a respektovaly ţivotní prostředí a zejména sniţování emisí CO2 [12] 
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Účelem této směrnice je podporovat zvýšení příspěvku OZE k výrobě elektřiny na 

vnitřním trhu s elektřinou a vytvořit základnu pro odpovídající budoucí rámec EU.  

Směrnice pro EU jako celek stanoví cíl do roku 2010 dosáhnout 12% hrubé národní 

spotřeby energie z obnovitelných zdrojů a dále ve stejném období dosáhnout podílu 22,1% 

elektřiny vyrobené z OZE v rámci celkové spotřeby elektřiny. Členské státy si pro 

dosaţení těchto cílů definují své národní směrné cíle a vyuţívají přitom celou řadu 

podpůrných nástrojů (přímá finanční podpora, daňové úlevy, dotace, minimální výkupní 

ceny atd.). [33] 

2.1.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES 

Na základě směrnice 2003/30/ES o podpoře vyuţívání biopaliv anebo jiných 

obnovitelných zdrojů v dopravě, musí členské státy zajistit, aby minimální podíl biopaliv a 

jiných alternativních pohonných paliv na energetickém obsahu benzínu a nafty pro 

dopravní účely činil 5,75% do konce roku 2010. [7], [34] 

2.1.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES 

Tato směrnice o zdanění energetických produktů má rovněţ za cíl podporu biopaliv. Dle 

článku 16 umoţňuje aplikovat sníţenou sazbu spotřební daně na čistá biopaliva nebo na 

biopaliva ve směsích s minerálními palivy, která jsou pouţívána jako motorové palivo. [7], 

[35] 

2.1.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES  

Smyslem této směrnice, o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů, je nadále 

rozvíjet výrobu energie z OZE i po roce 2010. Směrnice si klade za cíl do roku 2020 

zajistit  20-ti% podíl spotřeby energie z OZE a rovněţ 10-ti% podíl biopaliv na celkové 

spotřebě benzínu a nafty v dopravě.  

Pro Českou republiku byl, s ohledem na regionální podmínky, určen závazný cíl 6,1% 

podílu OZE na hrubé spotřebě energie a 13% podílu OZE na výrobě elektřiny v roce 2020. 

Obsahem této směrnice je celá řada nařízení směřujících k jednotlivým členským státům 

EU v oblasti OZE, včetně podávání zpráv Evropské Komisi o pokroku při podporování a 

vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů a to kaţdé dva roky, počínaje rokem 2011 aţ do 

roku 2021. [36] 

Směrnice rovněţ stanoví pravidla týkající se:  

 statistických převodů mezi členskými státy,  
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 společných projektů členských států a členských států a třetích zemí (dva nebo 

více členských států mohou spolupracovat na jakémkoli typu společných projektů 

v souvislosti s výrobou elektřiny a energie pro vytápění nebo chlazení z OZE, 

stejně tak mohou spolupracovat s jednou nebo více třetími zeměmi), 

 záruk původu,  

 správních postupů (snaha o sníţení překáţek ve správních postupech při zvyšování 

výroby elektřiny z OZE a urychlení procesu při udělování licencí), 

 informování a vzdělávání, 

 přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě (je kladen důraz na 

význam přednostního připojení výrobců elektřiny z OZE k provozovatelům 

přenosových
3
 a distribučních soustav

4
, aby takto vyráběná elektřina mohla být 

prodána a přenášena kdykoliv, kdy je zdroj k dispozici) 

a dále stanoví:  

  kritéria udrţitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.  

Směrnice téţ deklaruje podporu výzkumu a vývoje nových progresivních technologií 

v oblasti zpracovávání a vyuţívání OZE.  

Uvádí se také, ţe Směrnice 2001/77/ES a směrnice 2003/30/ES se ruší účinkem ode dne 1. 

ledna 2012. [36] 

2.2. Popis a analýza legislativních podmínek v ČR 

Jedna ze základních funkcí, kterou musí moderní stát zajišťovat, je stabilní zásobování a 

hospodaření s energií. V ČR k tomu napomáhají hlavně tyto tři instituce – Energetický 

regulační úřad (ERÚ), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo ţivotního 

prostředí (MŢP). [7] 

Za stěţejní zákony, které do českého právního řádu zavádí celou řadu poţadavků práva EU 

a jejichţ prioritami je mimo jiné podporovat OZE a snaţit se o zvyšování jejich podílu na 

primární spotřebě energie, lze označit:  

 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 

energetických odvětvích (téţ energetický zákon), který upravuje základní 

                                                
3 ČEPS a.s. 
4 ČEZ, E.ON Distribuce a.s., Praţská energetika PRE 
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podmínky pro podnikání a státní regulaci v elektroenergetice, plynárenství a 

teplárenství 

 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, jenţ určuje pravidla pro efektivní a 

šetrné vyuţívání energií a energetických zdrojů 

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

o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů) 

Dílčí ustanovení těchto zákonů dále upřesňuje několik desítek prováděcích vyhlášek a 

vládních nařízení. 

2.2.1 Zákon 458/2000 o podnikání v energetických odvětvích 

Tento zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (někdy také energetický zákon) 

upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích. 

Podnikáním v energetických odvětvích se rozumí široká škála činností spojených 

s výrobou a distribucí jak elektřiny tak plynu charakterizovaných v § 3 tohoto zákona. 

Podnikat mohou fyzické i právnické osoby za podmínek stanovených tímto zákonem 

pouze na základě licence, kterou uděluje ERÚ.  

Licence se uděluje na dobu nejvýše 25 let na základě písemné ţádosti. Všeobecné 

podmínky pro udělení licence jsou následující:  

 dosaţení věku 18 let, 

 úplná způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 

 odborná způsobilost nebo ustanovení odpovědného zástupce.  

Zákon téţ upravuje práva a povinnosti drţitelů licence a definuje příčiny jejího odebrání či 

zániku. Na základě tohoto zákona se zřizuje ERÚ
5
 s přesně vymezeným rozsahem 

působnosti, navíc je spolu s MPO a Státní energetickou inspekcí
6
 pověřen výkonem státní 

správy v odvětvích energetiky. Zákon téţ upravuje práva a povinnosti účastníků na trhu 

                                                
5 ERÚ byl zřízen 1. ledna 2001 se sídlem v Jihlavě. Hlavní úkoly úřadu: podpora hospodářské soutěţe, 

podpora vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech 

energetických odvětví, kde není moţná konkurence [18] 

6 Státní energetická inspekce je organizační sloţkou státu se sídlem v Praze. V její působnosti je např. 

dodrţování tohoto zákona nebo zákona o OZE, tj.180/2005 Sb. Při zjištění nedostatků stanoví opatření a 

termíny k jejich nápravě, ukládá pokuty aj. [31] 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/zakony-a-vyhlasky
http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/narizeni-vlady
http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/zakony-a-vyhlasky/zakon-458-2000
http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/zakony-a-vyhlasky/zakon-458-2000
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s plynem a elektřinou, tj. výrobců, provozovatelů přenosových, přepravních a distribučních 

soustav a konečných zákazníků.  

V uvedeném zákoně nechybí rovněţ definice OZE, zmínka o kombinované výrobě 

elektřiny a tepla a povinném výkupu těchto energií, přesněji v § 31 tohoto zákona se uvádí, 

ţe výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů mají právo k přednostnímu připojení svého 

zdroje elektřiny k přenosové soustavě nebo distribučním soustavám za účelem přenosu 

nebo distribuce. [31] 

2.2.2 Zákon 406/2000 o hospodaření energií 

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanoví opatření pro zvyšování hospodárnosti 

uţití energie, práva a povinnosti při nakládání s energií a dále pravidla pro tvorbu Státní 

energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu 

úspor energie a vyuţití OZE. Stanoví také poţadavky na ekodesign energetických 

spotřebičů.  

K poslední novelizaci tohoto zákona došlo v roce 2009. 

Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let, která 

vyjadřuje cíle státu v energetickém hospodářství, ochraně ţivotního prostředí a mimo jiné 

slouţí pro vypracování územních energetických koncepcí. Návrh této koncepce zpracovává 

MPO.  

Územní energetická koncepce 

Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a obsahuje cíle a principy 

řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města 

Prahy, jako je hodnocení vyuţitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů atd. Rovněţ 

vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií a s přírodními zdroji energie.  

Státní program na podporu úspor energie a využití OZE 

Hlava III tohoto zákona je věnována obnovitelným zdrojům energie, kde je zmínka o 

Státním programu na podporu úspor energie a vyuţití OZE. Je zpracováván na období 

jednoho roku MPO v dohodě s MŢP a je zaměřen na zvyšování účinnosti uţití energie, 

sniţování energetické náročnosti a vyuţití jejích druhotných a obnovitelných zdrojů.  

K naplnění cílů tohoto programu poskytuje stát dotace například na:   
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 rozvoj vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, 

 vědu, výzkum a vývoj v oblasti nakládání s energií, energetických úspor a vyuţití 

OZE, 

 energeticky úsporná opatření ke zvyšování účinnosti uţití energie a sniţování 

energetické náročnosti budov atd.  

Zákon 406/2000 se také zmiňuje o povinnosti zajištění splnění poţadavků na energetickou 

náročnost budov, o povinnosti tuzemských výrobců nebo dovozců hromadně vyráběných 

energetických spotřebičů vybavit tyto spotřebiče energetickými štítky s přesně 

stanovenými údaji a označit je značkou CE. Dále popisuje energetický audit, kdo ho 

provádí, za jakým účelem a co musí obsahovat. Zákon rovněţ stanoví povinnosti při 

kombinované výrobě elektřiny a tepla. [32] 

2.2.3 Zákon 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z OZE  

Přijetí zákona č.  180/2005 Sb., o podpoře výroby elektrické energie z OZE a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů), bylo přelomovým 

bodem v podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v ČR. Účelem tohoto 

zákona je podpořit vyuţití OZE, zajistit trvalé zvyšování podílu OZE na spotřebě 

primárních energetických zdrojů, přispět k šetrnému vyuţívání přírodních zdrojů a 

v neposlední řadě vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu výroby 

elektrické energie z OZE na hrubé spotřebě elektřiny v ČR ve výši 8% k roku 2010 a 

vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.  

OZE se podle tohoto zákona rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiţ 

jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie 

půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového 

plynu a energie bioplynu.  

Zákon umoţňuje dva systémy podpory, jimţ jsou minimální výkupní ceny a zelený bonus.  

Mezi hlavní přínosy zákona patří především stabilita podnikatelského prostředí v oblasti 

OZE, zvýšení atraktivnosti těchto zdrojů pro investory a vytvoření podmínek pro vyváţený 

rozvoj OZE v ČR. [30], [12] 

Zákon č. 137/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb. 

Tímto zákonem ze dne 21.4.2010 se mění zákon č. 180/2005 Sb. v § 6, který se týká 

pravidel pro stanovení výkupních cen ERÚ. Poprvé se těchto změn uţije pro zdroje 
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uváděné do provozu v roce 2011. Tato úprava umoţňuje, u zdrojů, kde je návratnost 

investic kratší neţ 11 let, větší pokles výkupní ceny energie
7
.  

2.3. Vyhlášky regulující problematiku výroby elektřiny z OZE 

Vyhlášky regulující uvedenou problematiku se nacházejí zpravidla v gesci Energetického 

regulačního úřadu, Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

2.3.1 Vyhlášky a cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

Vyhláška č. 140/2009 Sb. 

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech 

pro regulaci cen popisuje, jakým způsobem ERÚ reguluje ceny v elektroenergetice, 

plynárenství a teplárenství. Podrobné postupy a vzorce jsou uvedeny v přílohách této 

legislativní normy.  

Dle této vyhlášky jsou výkupní ceny a zelené bonusy uplatňovány po celou dobu ţivotnosti 

výroben elektřiny. Po dobu ţivotnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie 

podle druhu vyuţívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní 

ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2% a 

maximálně o 4%, s výjimkou výroben spalujících bioplyn a biomasu. [37] 

Vyhláška č. 541/2005 Sb. 

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti 

operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, 

byla naposledy novelizována vyhláškou č. 468/2009 Sb.  

Předmětem úpravy této vyhlášky jsou pravidla trhu s elektřinou, která stanoví:  

 podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám,  

 termíny pro předkládání ţádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou, 

 postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační 

energie, 

 termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny, 

 postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném 

odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu, 

 postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku.  

                                                
7 Před novelizací mohla výkupní cena energie pro následující kalendářní rok poklesnout nejvýše na 95% 

hodnoty výkupní ceny aktuálního roku. [30] 
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Popis předávání údajů o uskutečněné výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a účtování 

podpory elektřiny je vymezen v § 33 této vyhlášky. Součástí je i vzor měsíčního výkazu o 

výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, který výrobce předkládá kaţdý měsíc 

provozovateli distribuční nebo přenosové soustavy. [38] 

Vyhláška č. 502/2005 Sb. 

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

společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, popisuje jakým způsobem se 

vykazuje mnoţství vyrobené elektřiny z OZE, dále skutečné nabyté mnoţství a kvalita 

biomasy a také její vyuţití pro účely výroby elektřiny při spoluspalování biomasy a 

neobnovitelného zdroje (přesněji při spalování ve stejném kotli).  

Vyhláška obsahuje tři přílohy: 

 Příloha č. 1 – obsahuje parametry, jejich označení, popis a způsob zjišťování 

pro účely vykazování mnoţství elektřiny při spoluspalování  

 Příloha č. 2 – obsahuje vzor měsíčního výkazu o skutečném mnoţství vyrobené 

elektřiny, a to v případě, ţe její výroba je vykazována za účelem poskytnutí 

podpory formou zelených bonusů 

 Příloha č. 3 – obsahuje podrobnosti výpočtu vyrobené elektřiny při společném 

spalování biomasy a neobnovitelného zdroje energie [39] 

Vyhláška č. 475/2005 Sb. 

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

obnovitelných zdrojů, byla novelizována vyhláškou č. 364/2007, další a prozatím poslední 

změna byla provedena vyhláškou č. 409/2009 Sb. 

Předmětem vyhlášky je stanovení termínů a podrobností výběru způsobu podpory elektřiny 

vyrobené z OZE, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z OZE 

k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry. [40] 

Součástí je i vzor oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z OZE a o její 

změně, dále vzor hlášení o předpokládané výrobě elektřiny vyrobené z OZE. Vyplněné 

formuláře výrobce předává příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo 

provozovateli přenosové soustavy ve stanovených termínech. Předpokládané doby 

ţivotnosti výroben elektřiny pro jednotlivé kategorie OZE jsou uvedeny v příloze č.3 této 

vyhlášky, např. pro fotovoltaiku je předpokládaná doba ţivotnosti fotovoltaické elektrárny 
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stanovená na dobu 20 let [40] (tady došlo díky novelizaci k výrazné změně, dříve totiţ byla 

ţivotnost fotovoltaické elektrárny stanovená pouze na dobu 15 let). 

Vyhláška č. 426/2005 Sb. 

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

v energetických odvětvích, byla naposledy novelizována vyhláškou č. 358/2009 Sb. 

Pro podnikání v energetických odvětvích je nutné vlastnit licenci ERÚ. Licence je 

obdobou ţivnostenského listu a opravňuje k podnikání v daném oboru a je také prvotní 

podmínkou pro získání podpory na výrobu elektřiny z OZE. Ţádost o udělení licence se 

podává na odboru licencí ERÚ. [41], [13] 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2009 

Stanovuje výši výkupních cen a zeleného bonusu samostatně pro kaţdý druh 

obnovitelného zdroje a je uváděna v Kč/MWh. 

Platí pro výrobce elektřiny za vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů, z kombinované 

výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. 

2.3.2 Vyhlášky v gesci Ministerstva životního prostředí 

Vyhláška č. 482/2005 Sb. 

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

podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb., byla novelizována 

vyhláškou č. 453/2008 Sb. 

Mezi hlavní ustanovení vyhlášky patří:  

 druhy a způsoby vyuţití biomasy, na které se vztahuje podpora (uvedeny 

v příloze č. 1 této vyhlášky) 

 parametry biomasy, podle kterých se stanovuje odlišná podpora (výhřevnost, 

náklady na obstarání, přínos) 

Předmětem podpory je spalování biomasy v systémech jako je parní stroj, spalovací motor, 

plynová turbína nebo palivový článek. [42] 

2.3.3 Vyhlášky v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

Vyhláška č. 343/2008 Sb. 

Uvedená vyhláška stanoví vzor ţádosti o vydání záruky původu elektřiny z OZE a vzor 

záruky původu elektřiny z OZE. [43] 
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3. Podpora OZE 

V současné době se systém podpory výroby elektřiny z OZE stal celosvětovým tématem. 

Kaţdý jednotlivý členský stát EU si stanoví systém podpory odlišně, dle svého uváţení. 

Nejvíce států se soustřeďuje na podporu formou výkupních cen (Feed-in tariffs).  

Např. v ČR nebo ve Španělsku je tento systém doplněn ještě o zelené bonusy, příplatky 

k trţní ceně silové elektřiny. Dalším významným systémem v rámci podpor je trh se 

zelenými certifikáty v kombinaci s kvótami (Quota/TGC), kde je stanoven podíl OZE na 

celkové produkci/výrobě/spotřebě elektřiny. Drţení podílu se prokazuje zelenými 

certifikáty. [25], [14] 

Přehled uţívaných systémů v rámci EU je znázorněn na Obr. 4. 

 

Obr. 4  Přehled používaných systémů podpory v EU  [10] 

Podpora výroby elektřiny z OZE byla v ČR stanovena poprvé pro rok 2002. Klíčovým 

bodem je přijetí zákona č. 180/2005 Sb., který představuje významnou garanci stability pro 

podnikání. [25] 

Velký význam v rámci podpory představují i daňové úlevy, které jsou rovněţ popsány 

v této kapitole. 
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3.1. Podpora výroby elektrické energie z OZE 

Zákon č. 180/2005 Sb. umoţňuje dva systémy podpory, jimţ jsou minimální výkupní ceny 

a zelený bonus. Výrobce elektřiny z OZE má právo si jeden z výše uvedených systémů 

zvolit a změna tohoto výběru je moţná nejdříve za rok poté, co si výrobce závazně z těchto 

dvou moţností jednu vybral a začal ji vyuţívat.  

Podpora výroby elektřiny z OZE je stanovena odlišně s ohledem na druh OZE a velikost 

instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy, také podle 

kvality paliva.  

Výše výkupních cen za elektřinu z OZE  stanoví kaţdoročně ERÚ samostatně pro 

jednotlivé druhy OZE a zelené bonusy tak, aby bylo dosaţeno patnáctileté doby 

návratnosti investic a aby zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z OZE při 

podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu. [30] 

3.1.1 Minimální výkupní ceny 

Výhodou této podpory je, ţe minimální výkupní ceny umoţňují veškerou vyrobenou 

elektřinu prodat provozovateli příslušné distribuční soustavy. Podpora formou výkupních 

cen je pro investory především znakem jistoty. 

3.1.2 Zelený bonus 

Zelené bonusy naopak umoţňují nejen uplatnit elektřinu vyrobenou z OZE na jednotném 

trhu s elektřinou, ale i spotřebovat pro vlastní účely. Tato forma je sice poněkud sloţitější, 

ale na druhou stranu umoţňuje výrobci maximalizovat zisk. 

3.2. Daňové úlevy 

3.2.1 Osvobození od daně z příjmu 5 + 1 rok 

Podle aktuálního znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu § 4 odstavec 1d jsou od 

daně z příjmu osvobozeny příjmy za prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v roce,  

kdy byla elektrárna poprvé uvedena do provozu a v pěti letech bezprostředně následujících. 

[15] 

3.2.2 Nárok na zrušení daně ze staveb  

Tento nárok na zrušení daně ze staveb se stanoví na dobu pěti let, a to při změně systému 

vytápění přechodem z pevných paliv na ekologický systém (tj. systém vyuţívající 

obnovitelné energie solární, větrné, geotermální nebo biomasy). [15] 
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3.2.3 Osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb 

Toto osvobození se vztahuje bezprostředně pro zařízení slouţící výhradně k účelu zlepšení 

stavu ţivotního prostředí např. pro malé větrné elektrárny s výkonem do 1 MW, pro 

generátory s větrným pohonem, pro zdroje energie z biomasy, pro funkční sluneční 

kolektory, atd. [15] 

3.3. Podpora pěstování energetických bylin v zemědělském sektoru (MZE) 

3.3.1 C-Kredit 

Podpora pěstování energetických plodin, tzv. uhlíkový kredit, vychází z Nařízení Rady 

(ES) č. 1782/2003 a je poskytována ve všech zemích EU ve výši 45 EUR/ha pro jakoukoli 

plodinu, která bude energeticky vyuţita. Podmínky podpory upravuje nařízení vlády č. 80 

ze dne 11. dubna 2007, o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování 

energetických plodin a jeho novela nařízení vlády č. 333/2007. K pěstování plodin pro 

energetické vyuţití musí být uţita souvislá plocha orné půdy o minimální výměře plochy 1 

ha. Energetická plodina musí být pěstována na pozemku v daném roce jako hlavní plodina. 

Jedinou přímou podporou pro pěstování energetických plodin na plochu dostupnou pro 

naše zemědělce byla v roce 2008 podpora dostupná v rámci celé EU tzv. „uhlíkový kredit“ 

nebo „C-kredit“, čerpání jednotlivých členů EU je uveden na Obr. 5.  V ČR byla tato 

dotace uplatňována poprvé v roce 2007. [5], [11], [18] 

 

Obr.  5  Čerpání C-kreditu členskými státy EU v roce 2007 [27] 
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4. Dotace OZE v ČR 

Dotace je formou poskytnutí určitého mnoţství finančních prostředků, nejčastěji ze 

státního nebo také z územního rozpočtu. Dotace jsou dvojího druhu a můţou a nemusí být 

stanoveny na konkrétní účel. Dotace nejsou nárokové a musí se o ně ţádat. [21], [16] 

4.1. Státní program na podporu úspor energie a využití OZE 

Součástí Státního programu na podporu úspor energie a vyuţití OZE pro rok 2010 (část A) 

je program EFEKT, který je vyhlašován MPO k naplňování Státní energetické koncepce 

schválené vládou ČR.  

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a OZE v ČR. Dotace jsou 

poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu 

a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům 

podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Specialitou tohoto programu je, ţe podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení 

akce. MPO stanovilo rozpočet programu EFEKT 2010 na 40 mil. Kč.  

Dotace z programu můţe byt poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i 

fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám (podle zákona 

č. 111/1998 Sb.), městům, obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a 

zdravotnickým zařízením, zájmovým sdruţením, veřejnoprávním organizacím, sdruţením 

právnických osob vykonávajícím činnost na území ČR. Přípustný typ ţadatele je 

specifikován u jednotlivých aktivit. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS
8
 

nebo v internetové poradně I-EKIS. [26], [11] 

4.2. Strukturální fondy Evropské unie 

Investoři do výroby elektřiny z OZE mají v rozpočtovém období 2007 aţ 2013 moţnost 

získat podporu ze strukturálních fondů EU a to prostřednictvím dvou operačních programů, 

konkrétně z programu Podnikání a inovace a dále z programu Ţivotní prostředí. [5], [11] 

4.2.1 Operační program Podnikání a inovace (2007 –2013) 

Cílem dotačního programu EKO-energie (součást operačního programu Podnikání a 

inovace) je stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti sniţování energetické náročnosti 

výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů a podpořit začínající podnikatele v 

                                                
8 EKIS – jedná se o energetické konzultační a informační středisko poskytující bezplatné energetické 

poradenství. 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis?tema=3c3e0d17813eccc67afd3a267329595a#tema
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aktivitách vedoucích k vyššímu vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 

Podpora je zaměřena vedle oblasti vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů energie na 

zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie). Příjemci 

podpory budou z převáţné části malí a střední podnikatelé. Dotace můţe činit 30 – 40% 

investičních nákladů (dříve aţ 60% - II. výzva), nejvýše 250 mil. Kč.  

Dne 1. 2. 2010 byla vyhlášena III. výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory 

EKO-energie a to formou kolového, časově omezeného příjmu ţádostí. Příjem 

elektronických registračních ţádostí o poskytnutí dotace byl ukončen 30. 6. 2010. Příjem 

plných ţádostí bude probíhat od 1. 5. 2010 do 30. 9. 2010. Plánovaná alokace pro tuto 

výzvu je 3 000 mil. Kč.  [11], [5] 

V Tab. 1 je uveden maximální podíl výše dotace ze způsobilých výdajů pro jednotlivé 

podporované aktivity v rámci III. výzvy programu EKO-energie. [27] 

Tab. 1 Výše podpory pro jednotlivé podporované aktivity III. výzvy [6] 

Pořadí* Podporovaná aktivita - typ projektu 
Maximální 

dotace 

1 
Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití 
druhotných zdrojů energie - úspory energie 

Dle Mapy** 

2 OZE - malé vodní elektrárny - výroba elektrické energie 40% 

3 Teplo z OZE (výtopny) 40% 

4 
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, 
bioplyn) a/nebo využití skládkového plynu 

30% 

5 
Tepelná čerpadla a solární termální kolektory (nikoliv 
fotovoltaické články) 

30% 

6 
Výroba elektrické energie z biomasy a skládkového plynu 
bez využití odpadního tepla 

30% 

* Pořadí podporovaných aktivit pro účely hodnocení projektů. 

** Dle Mapy regionální podpory ČR: od 40% pro velký podnik až po 60% pro malý podnik, mimo region 
Jihozápad kde je rozmezí od 30% do 50%. 

4.2.2 Operační program Životní prostředí (2007 –2013) 

Investiční podpora výroby elektřiny v nekomerční sféře je součástí prioritní osy 3 – 

Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie, resp. podoblasti 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů 

elektřiny vyuţívajících OZE (MVE, elektrárny na biomasu, VTE, GTE) a podoblasti 3.1.3 

Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z OZE 
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(kogenerace – bioplyn, kalový plyn, skládkový plyn včetně výstavby zařízení na získávání 

plynu; kogenerace – pevná biomasa – parní cyklus, ORC, zplyňování). [17], [5] 

Výše dotace: 

 Podoblast 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny vyuţívajících OZE 

(MVE - 40%, VTE, GTE, FVE – 30%) 

 Podoblast 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro KVET z OZE (40%, 

maximálně do výše 100 mil.)  

První vyhlášení výzvy uvedených podoblastí bylo v období od 4.5.2009 do 30.6.2009. 

Výsledky z této výzvy nebyly ještě vyhodnoceny. [5] 

Spravuje: Státní fond ţivotního prostředí  

4.3. Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova (PRV) úspěšně navazuje na předcházející programové 

dokumenty: OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, Horizontální plán 

rozvoje venkova ČR pro období 2004 - 2006, SAPARD a Leader ČR.  

PRV se dělí na 4 prioritní osy, které konkrétněji vymezují opatření pro alokaci finančních 

prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. [5] 

V rámci osy III – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova, Skupina opatření III.1 - Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova, podoblast 

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje je zaměřena na diverzifikaci činností 

zemědělských subjektů směrem k nezemědělským činnostem a také na výstavbu 

decentralizovaných zařízení pro zpracování a vyuţití OZE s cílem energetické 

soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosaţení 8% podílu výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny. Přednostně je podporováno 

vyuţití existujících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů.  

Aktuálně (od roku 2007) je v PRV schváleno 79 BPS s dotací 1,6 mld. Kč a skutečně 

proplaceno 16 BPS s dotací 371 mil. Kč. [5], [28] 

4.4. Další programy podpory a dotace na energetické projekty 

4.4.1 Zelená úsporám 

Nový dotační program, který je stanoven pro období 2009 – 2012. Celková očekávaná 

alokace je aţ 25 mld. Kč. Program je zaměřen na sníţení spotřeby energie a vyuţívání 
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OZE v oblasti bydlení, jedná se o zateplení rodinných a bytových domů, stavbu pasivního 

domu a o výměnu či instalaci zařízení, která vyuţívají OZE pro vytápění a přípravu teplé 

vody (např. instalace kotlů na biomasu, instalace solárních systémů, tepelných čerpadel 

atd.). Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly 

být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Ţádosti 

o podporu budou přijímány do konce trvání programu, nebo do vyčerpání finančních 

prostředků programu, které Česká Republika získala prodejem tzv. emisních kreditů 

Kjótského protokolu o sniţování emisí skleníkových plynů. O dotaci lze ţádat jak před 

realizací opatření, tak po ní a nově budou moci o dotace z programu zelená úsporám ţádat 

i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. školek, domovů důchodců apod.) [20], [19] 

Očekávané přínosy:  

 Úspora tepla na vytápění 6,3 PJ 

 Sníţení emisí CO2 o 1,1 mil. tun, tedy 1% všech českých emisí 

 Vytvoření nebo udrţení 30 tisíc pracovních míst 

 Zlepšení podmínek bydlení pro 250 tisíc domácností, které dostanou podporu 

Spravuje: Státní fond ţivotního prostředí  

4.4.2 Program PANEL 

Program poskytuje finanční podporu na opravy, modernizace a rekonstrukce panelových 

domů s dosaţením poţadavků platných předpisů na energetickou náročnost budov. 

Podporu lze tedy vyuţít na realizaci energetických úspor zateplováním, výměnou oken a 

realizací dalších opatření ke sníţení spotřeby tepla na vytápění. [19] 

Spravuje: Státní fond rozvoje bydlení  

4.4.3 Intelligent Energy Europe Programme (IEE II) 

Cílem programu Intelligent Energy Europe je podporovat trvale udrţitelnou výrobu a 

spotřebu energie a přispívat k dosaţení obecných cílů bezpečnosti dodávek energie, 

konkurenceschopnosti a ochrany ţivotního prostředí. Program se zaměřuje na oblast 

energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny a na zavádění OZE. 

Spravuje: Executive Agency for Competitiveness & Innovation/Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR. [19] 

Nevýhodou je, ţe ne všem ţádostem o dotaci je vţdycky vyhověno a bohuţel se to týká i 

těch, které splňují všechny poţadované náleţitosti. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/11502
http://www.sfrb.cz/
http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/9806
http://ec.europa.eu/eaci
http://ec.europa.eu/eaci
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5. Rizika v oblasti OZE 

Rozhodování investorů, kteří uvaţují o investici do OZE je zaměřeno na maximalizaci 

výnosu z kapitálu vloţeného do projektu. Zajímají se zpravidla o velikost pořizovacích 

nákladů na zařízení, o ekonomický efekt a za jakou minimální cenu by měli prodávat, aby 

dosáhli poţadovaného výnosu z investovaného kapitálu.  

Obecně je moţné investory rozdělit podle jejich preferencí a to na podnikatelské (firma, 

podnikatel) a nepodnikatelské subjekty (domácnost, instituce). Rozdíl mezi těmito 

skupinami existuje z ekonomického hlediska zejména v oblasti daní. [1] 

Při výrobě elektřiny z OZE se za současných legislativních podmínek můţeme setkat 

s celou řadou rizik, které ovlivňují rozhodování investorů v oblasti OZE.  

5.1. Zpoždění uvedení zdroje do provozu 

Výše výkupní ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů je určena dle platného 

cenového rozhodnutí ERÚ v době uvedení zdroje do provozu. Výkupní cena elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů, kterou vyhlašuje ERÚ, nesmí klesnout na niţší úroveň neţ 

je 95% výkupní ceny loňského roku.  

Kaţdé zpoţdění při instalaci, uvádění do provozu, zpoţdění dodávek atd. můţe vést 

k posunutí termínu uvedení do provozu daného zdroje a v krajním případě k uvedení do 

provozu aţ následující rok, kdy výkupní ceny můţou poklesnout o 5%, coţ bude mít 

negativní vliv na dobu návratnosti uvaţované investice. 

5.2. Roční doba využití zdroje 

Z hlediska investice je důleţitá roční produkce elektrické energie z OZE. Roční výroba 

elektrické energie z OZE je závislá na klimatických podmínkách v daném roce. Při 

určování a stanovování doby návratnosti investice a míry výnosu se vychází ze středních 

hodnot doby vyuţití zdroje a výkonu. Tyto údaje vycházejí z klimatických podmínek na 

daném území, které ovšem mohou vycházet z krátkodobých měření anebo z měření, která 

určuje průměrné hodnoty v dané oblasti, ale ne v konkrétní lokalitě. Výše uvedené příčiny 

mohou vést k nesplnění předpokládaných klimatických podmínek (např. nedostatečný vítr 

u větrných elektráren, pokles průtoků a nedostatek vody u vodních elektráren, hodně 

deštivých a zimních dnů u fotovoltaiky atd.). 

Důsledkem výše uvedených příčin je niţší roční výroba elektrické energie, neţ-li bylo 

uvaţováno. Tyto faktory mohou nepříznivě ovlivnit výsledný ekonomický přínos investice.  
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5.3. Technické parametry zdroje 

Většina zdrojů pro výrobu elektrické energie představuje nové technologie, které nejsou 

v praktických aplikacích dostatečně odzkoušeny. Příkladem můţe být právě fotovoltaika, 

jejíţ rozvoj byl zaznamenán především v posledních letech a kde jedním z velmi 

důleţitých parametrů je účinnost transformace sluneční energie na elektrickou. Tato 

účinnost se s dobou provozu sniţuje, přičemţ toto sníţení je výrobcem stanoveno. Kaţdé 

odchýlení od této hodnoty směrem k vyššímu poklesu účinnosti vede k niţší produkci 

elektrické energie se všemi důsledky na návratnost investice. 

Další rizikem, které plyne z povahy zařízení vyuţívající OZE (nové technologie – 

nedostatečně ověřené) je nedosaţení plánované ţivotnosti důleţitých komponent tohoto 

zařízení a tím pádem nutnost nové investice do náhradních dílů, která nepříznivě dodatečně 

zvýší investiční náklady.  

5.4. Neschopnost splácet úvěr 

U investic financovaných z úvěrů můţe být rizikem úroková sazba vázaná např. na inflaci, 

kdy můţe dojít k vysoké inflaci, výkupní cena elektřiny z OZE se nezvýší takovýmto 

tempem (zpravidla se cena zvyšuje dle průmyslové inflace, ale pouze maximálně do 4%), 

takţe při inflaci vyšší neţ 4% se opět zvyšuje celková návratnost. 

5.5. Změna v dotační a daňové politice 

OZE jsou ve srovnání s konvenčními zdroji energie, z čistě ekonomického hlediska, 

prakticky nekonkurenceschopné proto jejich širší rozvoj je prakticky závislý na vhodně 

stanovené daňové a dotační politice. Změnou některé předem zamyšlené dotace nebo 

zrušením současné nepřímé podpory ve formě daňových úlev, můţe rovněţ dojít 

k prodlouţení návratnosti investic. 

5.6. Pozastavení udělování licencí 

Vývojem nepředvídatelných okolností můţe dojít k nepříznivému vývoji na trhu 

s elektřinou, coţ můţe mít za následek pozastavení udělování licencí opravňující k 

podnikání v energetických odvětvích. Názorným příkladem je zastavení vydávání povolení 

na výstavbu nových větrných a solárních elektráren, jenţ iniciovala společnost ČEPS 

počátkem letošního roku. 
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5.7. Změna v systému podpory (legislativní změny) 

Celkově můţe dojít ke změně systému podpory OZE, coţ by jednoznačně narušilo celý 

systém výroby elektřiny tímto způsobem. Zpravidla jsou podpory poskytovány na 20 let s 

tím, ţe výchozí výkupní cena se meziročně zvyšuje o index PPI 2-4% (např. u 

fotovoltaiky). 

Pro představu  jak moc můţe kolísání indexu PPI ovlivnit zisk uvádím příklad výstavby 

fotovoltaické elektrárny o výkonu 3,15 kWp viz. Obr. 6. 

 

Obr. 6  Peněžní tok v průběhu 20 let 

Ti investoři, jenţ podnikli jisté kroky před samotným spuštěním projektu (koupě pozemku, 

věnovaný čas k prostudování potřebných legislativních norem, zjišťování informací, 

vypracování studie proveditelnosti a podnikatelského plánu) a nestačili si toto povolení 

vyřídit, musí proces realizace odloţit na neurčito, coţ sebou přináší riziko ve formě 

zbytečně proinvestovaných nákladů uvedených výše.  

5.8. Hrozba odstavení zdroje ze strany ČEZ 

V současné době si ČEZ podmiňuje vystavení povolení na celkovou instalovanou kapacitu 

vyšší neţ 1 MW dálkový přístup ke zdroji OZE, coţ ve svém důsledků můţe vést k tomu, 

ţe pokud dojde k teoretické moţnosti vzniku „blackoutu“, tj. výpadku sítě z důvodu jejího 

přetíţení, můţe ČEZ automaticky bez souhlasu majitele odstavit na nezbytně nutnou dobu 

zdroj výroby elektřiny. Toto hrozí zejména ve velice slunečných dnech, nebo dnech 

větrných, kdy do ČR proudí i elektřina vyrobena v německých větrných elektrárnách. U 

větrných, vodních a slunečních elektráren jiţ nelze tento výpadek ve výrobě nijak nahradit. 
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U BPS to teoreticky lze, pokud má konkrétní elektrárna dostatečnou skladovací kapacitu 

pro metan a dokáţe ho vyuţít později. 

5.9. Zvýšení investičních výdajů 

Za zvýšený investiční výdaj lze například povaţovat neočekávané stavební práce, cena 

pozemků, popř. náhrady za uţívání vodního díla především u malých vodních elektráren 

apod. 

5.10. Kolísání cen vstupních komodit  

U bioplynových stanic (BPS) je poměrně vysoká závislost na vývoji cen vstupních 

komodit - siláţi, senáţe, atd. Při současných velmi nízkých cenách je profit BPS celkem 

vysoký, ale v případě zvýšení cen se můţe stát, ţe budou neprofitabilní. Má to souvislost s 

celkovým směřováním státních subvencí na podporu jednak OZE, ale například i na 

podporu biosloţky v palivech (vyvolá zvýšenou poptávku po rostlinných komoditách a 

dojde ke zvýšení jejich ceny při zvýšení podílu biosloţky, popř. opačně). 

5.11. Náklady na znovuobnovení procesu 

U BPS je problém s tím, ţe je to "ţivý" organismus a vniknutím cizorodých 

látek můţe dojít k likvidaci bakterií a vyvolá zvýšené náklady na znovuobnovení procesu 

fermentace a s tím spojené tvorby bioplynu. 

5.12. Riziko s vlastní spotřebou technologie elektrárny u BPS 

V současné době existuji technologie, které vyuţiji jenom 3% celkové vyrobené elektrické 

energie (takto spotřebována energie není zvýhodněná zeleným bonusem), ale některé 

technologie vyuţívají i vysoko přes 10%. Existuje riziko, ţe např. v dlouhodobě chladných 

obdobích bude spotřeby energie vyšší (je třeba udrţovat teplotu ve fermentorech na úrovní 

cca ± 40 °C) a tudíţ bude potřeba většího zatíţení pouţití čerpadel apod. Dále při 

nestandardní kvalitě vstupní komodity můţe docházet k potřebě častějšího promíchávání a 

přečerpávání digestátu, coţ opět zvýši náklady na vlastní spotřebu elektrárny. 
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6. Závěr 

Ochrana ţivotního prostředí se stala celospolečenským tématem, které s ohledem na jeho 

znečišťování, klimatické změny zapříčiněné zvyšováním koncentrace CO2 a dalšími 

negativními důsledky způsobenými rozvíjející se průmyslovou civilizací, se stále více 

dostává do popředí zájmu politických stran a promítá se do jejich programů a postojů. Ty 

jsou pak realizovány přijímáním legislativních norem a nařízení, které podporují ochranu 

ţivotního prostředí jak jiţ přímo nebo nepřímo např. podporou činností šetrných vůči 

němu. 

Jednou z činností, která má zásadní vliv a dopad na ţivotní prostředí je výroba elektrické 

energie a tepla, obecněji řečeno transformace energie, především chemické obsaţené ve 

fosilních palivech nebo jaderné, na jiné formy energie. S ohledem na tuto skutečnost, 

myšleno dopad na ţivotní prostředí, jsou podporovány obnovitelné zdroje energie, které 

jsou k ţivotnímu prostředí šetrné a v zásadě nevyčerpatelné. 

V ČR bylo, pro podporu OZE, klíčové přijetí zákona č. 180/2005 Sb. Tento zákon se 

výraznou měrou, díky garantovaným výkupním cenám a zelenému bonusu, zaslouţil o 

stabilitu podnikatelského prostředí v této oblasti, čímţ se značně zvýšila atraktivnost těchto 

zdrojů pro investory a vytvořily se podmínky pro vyváţený rozvoj OZE v ČR. 

V podmínkách ČR  má, z obnovitelných zdrojů, největší potenciál biomasa. Jednou 

z nezanedbatelných výhod, které sebou přináší zpracování biomasy pro energetické účely 

je mimo jiné rozšíření pracovních příleţitostí, řeší tedy nezaměstnanost v sektoru, coţ má 

všeobecně pozitivní vliv pro budoucí rozvoj. Další výhodou je i to, ţe ji lze „konzervovat“, 

tj. usušit, uskladnit a pouţít v době, kdy ji budeme potřebovat tzn. není závislá na 

okamţitých klimatických podmínkách nebo je moţné ji spalovat společně s fosilními 

palivy na stávajících zdrojích, jehoţ výhodou je moţnost prakticky okamţitého nasazení 

bez nutnosti výstavby nových zdrojů. Na druhou stranu je nutno říci, ţe masivní pěstování 

biomasy pro energetické účely má i své negativní důsledky, které jsou spojené s velkou 

spotřebou vody a zmenšováním disponibilních ploch pro potravinářskou zemědělskou 

výrobu. Přesto si myslím, ţe biomasa bude i nadále podporována a jako zdroj má 

v podmínkách ČR největší budoucnost a to i z důvodu bohatých zkušeností, dostupnosti, 

potenciálu a tradice vyuţívání tohoto zdroje.  

OZE, který zaznamenal v posledních dvou letech nejdynamičtější rozvoj a jehoţ podpora 

je nejvíce diskutabilní jsou fotovoltaické elektrárny. Často jsou označovány za 
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nejvýhodnější byznys od dob kupónové privatizace. Stalo se tak především díky 

razantnímu sníţení nákladů na solární panely a výši podpory realizované formou 

povinných výkupních cen elektrické energie. Dle mého názoru nebyly podmínky podpory 

tohoto zdroje nastaveny optimálně, poněvadţ vedly k spekulacím a výstavbě velkých 

zdrojů převáţně investovaných zahraničním kapitálem a často instalovaných na 

zemědělské půdě v místech, kde rozvodová soustava nebyla na tyto zdroje připravena a 

projektována. Toto mělo za následek pozastavení vydávání povolení pro nové elektrárny 

vyvolané společností ČEPS a změnu zákona, která vede k znejistění prostředí podnikání a 

budoucích investorů v této oblasti. Dle mého mínění měly být více podporovány elektrárny 

menšího výkonu nezabírající ornou půdu, ale instalovaných na střechách stávajících budov 

a budovány v místech, kde by pokrývaly vlastní spotřebu (např. továrny, nákupní střediska, 

rodinné domy….) a tím zásadně neovlivňovali přenosovou soustavu. Myslím si, ţe 

podpora zeleným bonusem měla být zvýhodněna více oproti stálé výkupní ceně. 

S ohledem na povětrnostní podmínky v ČR a nestabilitu, kterou sebou přináší větrné 

elektrárny, se nepředpokládá výrazný nárůst instalací těchto zdrojů. Taktéţ, vzhledem 

k omezeným spádům a průtokům řek u nás, se nepředpokládá výstavba dalších velkých 

elektráren, jenţ v současnosti tvoří naprosto dominantní část ze všech obnovitelných 

zdrojů a jejíchţ potenciál je téměř vyčerpán. 

Dalšími podpůrnými nástroji, pouţívanými v ČR a slouţícími k podpoře rozvoje OZE, jsou 

různé dotační programy. Z těchto programů, které jsou momentálně k dispozici, je 

mediálně nejvíce známá zelená úsporám. Dostupnost tohoto programu je ovšem pro 

většinu z nás, kteří bychom této výhody rádi vyuţili, zatím velmi komplikovaná.  Moţná 

právě díky tomu došlo k úpravě podmínek, tedy ke značnému zmírnění podmínek k 

dosaţení této dotace. Hodnocení jejího přínosu je tedy v současnosti předčasné. 

Jak jiţ bylo řečeno, OZE mají své výhody i nevýhody. Já osobně spatřuji přínos vyuţívání 

OZE v šetrnosti k ţivotnímu prostředí (např. sníţení emisí CO2), zvýšení nezávislosti 

(jedná se  o domácí zdroje energie) a tím i ochrana před moţnými výkyvy na 

celosvětových trzích a před závislostí na fosilních zdrojích energie importovaných 

z převáţně politicky nestabilních oblastí. Nezanedbatelným a nezpochybnitelných 

přínosem je úspora domácích fosilních paliv pro budoucí generace. Jelikoţ se jedná o 

domácí zdroje jejích vyuţívání vede k zvýšení zaměstnanosti a tvorbě nových pracovních 

příleţitostí. 
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Ve společnosti se vedou diskuze o nekonkurenceschopnosti OZE vůči klasickým zdrojům 

vyuţívajícím fosilní a jaderná paliva a o podpoře těchto zdrojů. Co se týče podpory OZE, 

je dle mého mínění v této fázi pro další rozvoj tohoto oboru nutná. Musíme si uvědomit, ţe 

klasické zdroje mají před OZE značný náskok, protoţe jsou jiţ dlouho pouţívány a 

zkušenosti s nimi jsou bohaté. Ovšem i tyto klasické zdroje měly na počátku svého 

vyuţívání horší technické parametry (např. účinnost, spolehlivost…) a zajisté ani ony by 

nemohly současným novým zdrojům konkurovat. Dalším faktorem, který hovoří ve 

prospěch OZE, ale který zatím není zohledněn je skutečnost, ţe klasické zdroje spalují 

neobnovitelná fosilní paliva. Toto by se dle mého názoru eliminovalo zavedením tzv. 

uhlíkové daně či ekologickou daňovou reformou, která by pohled na OZE mohla značně 

změnit. 

Česká Republika je členem EU a v přístupové smlouvě se zavázala k plnění závazků i 

v oblasti OZE. Pro rok 2010 se zavázala k podílu OZE na hrubé spotřebě ve výši 8% a do 

roku 2020 ve výši 13%. Z těchto závazků plyne, ţe tyto zdroje budou i nadále v ČR 

podporovány tak, aby vytčené cíle byly splněny. Pro investory je to, dle mého mínění, 

atraktivní, zajímavý a perspektivní obor, i kdyţ je plně závislý na podpoře těchto zdrojů. 

V tomto spatřuji největší riziko podnikání a investování v této oblasti. Přesto jsem 

přesvědčena, ţe i s ohledem na naše závazky vůči EU a na naše členství v unii, se tyto 

podmínky podpory nebudou zásadně během ţivotnosti zdroje měnit či upravovat dle 

momentální politické reprezentace. Taktéţ se dá konstatovat, ţe přijaté legislativní normy 

prostředí podnikání v oblasti OZE zásadně stabilizovaly a tím rizika spojená s podporou 

OZE do značné míry eliminovaly. 
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