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Anotace 

V předložené práci je popsán současný stav využívání obnovitelných zdrojů energie 

na území České republiky. V první části práce je zpracována charakteristika jednotlivých 

obnovitelných zdrojů energie. Další část je zaměřena na legislativu a státní podporu. Je zde 

zpracován přehled právních předpisů, které s daným tématem souvisí. Dále je pomocí 

grafů a tabulek zobrazen vývoj výroby elektřiny v České republice podle jednotlivých 

zdrojů energie. Na závěr práce je zařazen vlastní názor na budoucí vývoj.  

 

Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie, energie biomasy, energie slunce, energie vody, 

energie větru, fosilní paliva, fotovoltaika,  

 

Summary 

Contemporary situation in using of Renewable resources in the Czech Republic is 

described in this thesis. In the First part author deals with particularly renewable resources 

of energy. There is a survey of legislation, legal rules and government support is the next 

part of this thesis. Author offers many of graphs and tables. These give fine view of 

development of the producing electric power in the Czech Republic. In the conclusion the 

author gives her own opinion of mentioned problems. 

 

Key words: Renewable resources, biomass, solar energy, energy of water, energy of wind, 

fossil fuel, photovoltaic sources. 
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1 ÚVOD 

Energie je nedílnou součástí našeho života. Původcem většiny energie na Zemi je 

sluneční záření.  Slunce je středem Sluneční soustavy a neustále zásobuje Zemi obrovským 

množstvím energie. Výhodou sluneční energie je její dostatek a šetrnost k životnímu 

prostředí. Tyto zdroje mají přímou nebo nepřímou souvislost se sluncem a patří mezi ně 

sluneční světlo, teplo a vítr. Jsou široce rozšířené a místně dostupné. Lze je využívat pro 

výrobu tepla přímo, nebo je pomocí nejrůznějších zařízení a strojů přeměňujeme na energii 

elektrickou a tepelnou, kterou každý využíváme v našich domácnostech, školách či 

v zaměstnáních. 

K procesu přeměny energie jsou v současné době nejvíce využívány neobnovitelné 

zdroje energie. Jedná se o fosilní paliva, mezi která řadíme ropu, zemní plyn, uhlí a jiné. 

Jsou to zdroje, které si sama příroda vytvářela několik tisíciletí. Jejich velkou výhodou je 

vysoká výhřevnost a základním nedostatkem je znečišťování životního prostředí a 

postupné vyčerpávání jejich ložisek.  

Rostoucí ceny energií a důsledky klimatických změn jsou další z důvodů, proč se 

dnes dostává do popředí oblast obnovitelných zdrojů energie. Pod tímto pojmem si 

můžeme představit takové energetické zdroje, které jsou v přírodě volně dostupné a jejichž 

zásoba se jeví jako nevyčerpatelná, nebo se obnovuje zároveň s potřebným využitím. 

Výhodou obnovitelných zdrojů je, že jsou většinou domácího původu a přispívají ke 

zmírnění energetické závislosti na dodávkách energie ze zahraničí.  

Využívání obnovitelných zdrojů energie je závislé na mnoha faktorech. Jedná se 

především o geografické podmínky. Česká republika prozatím nemá dostatek 

alternativních zdrojů. Sluneční svit zde nedosahuje takových výkonů jako v jižních zemích 

a stejné je to i s podmínkami větrnými.  

Potřeba hledat nové energetické zdroje a zároveň zdokonalovat zdroje obnovitelné, 

které jsou již známé je stále naléhavější. Je proto nutné si uvědomit, jak úsporně hospodařit 

s elektrickou energií. Je mnoho způsobů jak dosáhnou úspor ve spotřebě elektrické energie, 

ať už je to zakoupením úspornějších elektrospotřebičů, zateplením staveb nebo pomocí 

tepelných čerpadel.  
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Cílem mé bakalářské práce je popsat současný stav využívaných obnovitelných 

zdrojů energie na území České republiky a u zvolených zdrojů provést porovnání. Text 

práce je strukturován do čtyř základních částí. První část popisuje obecné charakteristiky 

obnovitelných zdrojů a vymezuje jejich definici. Ve druhé pak podrobně představuji 

jednotlivé typy obnovitelných zdrojů a jejich využívání. Třetí část je zaměřena na 

legislativu obnovitelných zdrojů. Zde uvádím nejvýznamnější právní předpisy, týkající se 

daného tématu. V poslední části mé práce bude mým cílem provést porovnání jednotlivých 

obnovitelných zdrojů podle množství vyrobené energie v časovém rozmezí pěti let. 

K tomuto účelu jsem použila grafická znázornění, v nichž jsem získané hodnoty 

zohlednila. V závěru práce provedu shrnutí dosažených výsledků a předložím doporučení 

budoucího vývoje odrážející můj postoj k danému tématu.   

Tato práce je zpracována podle právního stavu k 31. 3. 2011. 
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2 CHARAKTERISTIKA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

ENERGIE 

Využívání obnovitelných zdrojů začalo již před tisíciletími. Jedná se o takové zdroje, 

kdy vzniká energie jinak než spalováním fosilních paliv
1
 nebo štěpením jaderného paliva. 

V souvislosti s obnovitelnými zdroji tedy hovoříme o využívání přírodních, 

nevyčerpatelných a stále se obnovujících energetických zdrojů k výrobě elektrické a 

tepelné energie. Jedná se především o nevyčerpatelnou energii Země a Slunce.  

2.1 Pojem energie 

Téměř každý z nás se již setkal s pojmem energie. Jedná se o hnací sílu skrytou 

v různých formách hmoty, kterou lze využít k výrobě elektřiny, pohonu dopravních 

prostředků atd. Je jedním ze základních pojmů fyziky definovaná jako schopnost konat 

práci.  

Nelze ji vytvořit ani zničit, může se pouze přeměnit z jednoho druhu na jiný, avšak 

v uzavřené soustavě zůstává její celkové množství stejné. Obecně lze říct, že vše co člověk 

dokáže udělat, vyrobit nebo vybudovat, lze vyjádřit mírou spotřebované energie.  

2.2  Rozdělení zdrojů energie 

Na naší planetě se vyskytují různé druhy zdrojů energie. Jsou to fosilní spalitelné 

materiály a další zdroje energií jako jsou vítr, voda, biomasa, sluneční záření, geotermální 

prameny a příboj oceánů. Zdroje energie můžeme rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné. 

K neobnovitelným zdrojům se řadí fosilní paliva a jaderná paliva, jejichž společným 

znakem je jejich možná vyčerpatelnost, a vznik odpadu při jejich zpracovávání. Naopak 

zdroje obnovitelné jsou téměř nevyčerpatelné, navíc při jejich použití nedochází ke vzniku 

odpadních látek. Dále lze rozlišovat zdroje primární a sekundární. Za primární se považují 

jaderné fúze ve Slunci, fosilní a jaderná paliva. Sekundární zdroje jsou zdroje slunečního 

zářivého toku, které lze ještě dělit na nepřímé a přímé. 

 

                                                 

1
 Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl živočichů, 

  za nepřístupu vzduchu. Řadí se sem především ropa, zemní plyn a uhlí. 
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2.2.1. Obnovitelné zdroje energie 

Pojmem obnovitelné zdroje energie (dále jen OZE) označujeme takové formy 

energie, které vznikají v jádru slunce a mají přímou nebo nepřímou souvislost se sluncem. 

Obnovitelné zdroje energie jsou bohaté, široce rozšířené, místně dostupné a nemají žádné 

ekologické dopady.  Lze je využívat pro výrobu tepla přímo, bez dalšího převodu na jiný 

typ energie nebo je lze převádět na elektrickou energii.
2
  

Obnovitelnými zdroji energie se rozumí obnovitelné, nefosilní přírodní zdroje 

energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie 

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

kalového plynu a energie bioplynu.   

2.2.2. Neobnovitelné zdroje energie 

Za neobnovitelný přírodní zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, 

který spotřebováváním zaniká. Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme především 

fosilní paliva jako zemní plyn, ropu, zdroje jaderné energie (uranové rudy) a uhlí, které je 

v současné době považováno za klíčové pro výrobu elektrické energie.  

Spalování fosilních paliv má negativní dopad na životní prostředí způsobený 

znečišťováním ovzduší při výrobě tepla a elektrické energie v tepelných elektrárnách. Řada 

výrobních odvětví se na znečišťování ovzduší podílí nejen přímo vypouštěním škodlivých 

látek, ale také nepřímo, vysokými nároky na spotřebu elektrické energie. Proto je nezbytné 

hledat jiné, náhradní zdroje energie, které budou účinné, trvalé a ekologicky čistější. 

2.3 Charakteristika jednotlivých zdrojů obnovitelné energie 

Téměř všechny formy energie mají svůj původ ve Slunci, jehož záření dopadá na 

Zemi a přeměňuje se v jiné energetické formy. Není tomu tak pouze u solární energie, ale 

také u energie větru, kdy vítr vzniká důsledkem nerovnoměrného zahřívání jednotlivých 

části planety slunečním zářením. S tímto je také spojena vodní energie, protože proudění 

                                                 

2
 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 

   Dostupné na WWW: <http://www.ceskaenergetika.cz/obnovitelne_zdroje_energie/zakon_c_180_2005_sb.html 
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vodní masy je sluncem ovlivňováno. Stejně tak i biomasa vzniká díky Slunci, bez jehož 

účinku by nemohla probíhat fotosyntéza. 

2.3.1.  Energie větru 

Energie větru patří k historicky nejstarším využívaným zdrojům energie. Svůj původ 

má v dopadajícím slunečním záření. Vzhledem k přírodním podmínkám v České republice 

jsou možnosti využití energie větru dosti omezené. Vhodné lokality se zpravidla nacházejí 

v chráněných krajinných oblastech, kde bohužel případný další rozvoj není možný.  

 

Vyuţití energie větru 

Dnes je energie větru využívána zejména k výrobě elektrické energie. Ta může být 

použita k vlastní spotřebě výrobce např. k vytápění objektů, k ohřevu vody, k osvětlení 

nebo může být v případě zařízení s větším výkonem, využívána lokálně více odběrateli. U 

větších zařízení je možné na základě smluvního vztahu, dodávat vyrobenou elektrickou 

energii do veřejné rozvodné sítě.  

 

Výroba energie z větru 

Větrné elektrárny využívají sílu větru k roztočení vrtule, která se nachází na vysokém 

stožáru. Vrtule je napojená na elektrický generátor, který se díky vrtuli roztáčí a vzniká tak 

elektrická energie.  

 

Základní části větrné elektrárny 

Větrné elektrárny mají zpravidla tyto základní části: 

     Rotor 

 Gondola 

 Stožár 

 Přípojka k elektrické síti 
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Obrázek 1 Schéma základních částí větrných elektráren 

Větrné elektrárny můžeme rozdělit podle způsobu otáčení jejich rotoru nebo z 

hlediska výkonu  

Podle způsobu otáčení 

  Větrné elektrárny s horizontální osou otáčení – Typ elektrárny, kde na vysokém 

stožáru je umístěn rotor a dále elektrický generátor. Rotor otáčí lopatkami a generátor 

přeměňuje mechanickou energii otáčivých lopatek na energii elektrickou. 

  Větrné elektrárny s vertikální osou otáčení -  Tento typ má rotor umístěný svisle ve 

věži. Výhodou oproti elektrárnám s horizontální osou otáčení je, že turbína nemusí 

být nasměrovaná k větru, aby větrná elektrárna vyráběla elektřinu. Větrné elektrárny 

nedosahují takových výšek jako větrné elektrárny s horizontální osou otáčení, staví se 

hlavně na místech, kde je proudění větru proměnlivé a rychlost větru pomalejší. 

 Z hlediska výkonu 

 Malé - Tyto typy větrných elektráren jsou určeny pro dobíjení baterií. Takto 

nahromaděná energie může sloužit k osvětlení, k napájení televizních přijímačů a 

dalších elektrických spotřebičů, tam, kde není zavedena elektrická přípojka, ale nalézt 

je můžeme i v oblastech dopravního značení. 
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 Střední – Tímto názvem jsou označovány elektrárny, které slouží s použitím 

 vhodného regulačního a akumulačního systému pro napájení velkých farem a 

odlehlých usedlostí. Také mohou v kombinaci s trafostanicí dodávat elektrickou energii 

do sítě. 

 Velké - elektrárny velkých výkonů jsou určeny k dodávce energie do veřejné rozvodné 

sítě. 

 

2.3.2.  Energie vody 

Typickým obnovitelným zdrojem energie je koloběh vody v přírodě. Voda stéká z 

hor a cestou do moří uvolňuje svou nashromážděnou energii. Původní energii pak voda 

opět získá působením slunečního záření, které vodu odpaří z moře a jako dešťové anebo 

sněhové srážky navrací zpět do míst vysoké potenciální energie a koloběh se opakuje.  

 

Vyuţití energie vody 

Energii z vody je možné získat využitím jejího proudění a jejího tlaku, nebo také 

obou těchto vlastností současně. Podle způsobu využití potom rozlišujeme i používané 

typy vodních strojů.  

 

Výroba energie z vody  

Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli s 

elektrickým generátorem. Mechanická energie proudící vody se tak mění na energii 

elektrickou, která se transformuje a odvádí do míst spotřeby. Nyní již máme k dispozici 

velmi účinné vodní motory, které zajišťují ekonomickou přeměnu energie vody na 

energii mechanickou, následně pak na elektrickou. 

 

Základní části vodní elektrárny  

Každá vodní elektrárna je speciálně navržena s přihlédnutím k jejímu umístění. 

Vodní elektrárny se skládají z několika základních částí, které se v určitých variantách 

opakují v podstatě na všech vodních dílech.  

1) vtokový objekt 

2) přivaděč a odpadní kanál 

3) výrobní a provozní objekty vodní elektrárny 
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 Vtokový objekt slouží k odběru vody z přehradní nádrže, přičemž umožňuje regulaci 

odebíraného množství vody. Vyskytuje se v různých podobách, které jsou dány 

konkrétními požadavky závislými na různých faktorech (např. typ vodní elektrárny a 

přírodní podmínky). Úkolem vtokových objektů je zajištění přívodu vody na turbíny nebo 

do přivaděče s co nejmenšími ztrátami, bez těžkých sunutých splavenin, bez plovoucích a 

vznášejících se předmětů a nečistot, ledu a ledové tříště. Vtokové objekty lze dělit podle 

tlaku na beztlakové a tlakové. 

 

 
Obrázek 2 Schéma základních částí vodních elektráren 

Zdroj: http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=95 

 

 

Vodní elektrárny lze rozdělit podle mnoha různých hledisek, uvádím zde pouze 

některá z nich. 

 

Podle instalovaného výkonu 

 

 malé vodní elektrárny 

 velké vodní elektrárny 

 

Podle získaného spádu 

 

 jezové vodní elektrárny 

 přehradové vodní elektrárny 

 derivační vodní elektrárny 

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=95
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 přehradně derivační VE 

 vodní elektrárna bez vzdouvací stavby 

 

 

Podle hospodaření s vodou 

 

 průtočné vodní elektrárny – budují se v rovinných oblastech, kde lze vodní tok 

přehradit jen nízkými jezy. Vyrábějí pouze malé množství energie a mají většinou jen 

místní význam. 

 akumulační vodní elektrárny - jsou součástí vodních děl. Tato vodní díla kromě 

akumulace vody pro výrobu elektrické energie stabilizují průtoky říčním korytem, 

chrání před povodněmi a podporují plavební možnosti toku. Často jsou nádrže také 

zdrojem pitné vody nebo závlahové vody pro zemědělství. 

 přečerpávací vodní elektrárny - je soustava dvou vodních nádrží položených v různých 

výškách spojených tlakovým potrubím, v jehož dolní části je umístěna turbína 

s elektrickým generátorem. Ta vyrábí elektřinu pro elektrizační soustavu v době 

energetické potřeby, v době útlumu se voda z dolní nádrže přečerpává do nádrže horní, 

kde její potenciální energie čeká na své optimální využití. 

 

2.3.3.  Energie Slunce 

 Jedná se o velmi šetrný způsob výroby elektřiny na životní prostředí. Málokterý 

obnovitelný zdroj energie dosahuje v posledních letech takového nárůstu zájmu veřejnosti 

jako je Slunce. Díky technologickému pokroku, podpoře státu a současným legislativním 

podmínkám se fotovoltaická elektrárna stává velice výhodnou investicí. Dává tak malým i 

velkým investorům výtečnou příležitost zhodnotit své volné finanční prostředky. 

 

Vyuţití energie slunce  

Energii slunečního záření lze využít různým způsobem. Nejčastěji se však realizují 

dva základní způsoby využití solární energie.  Jedním je použití solárních panelů pro ohřev 

vody a pro přitápění. Druhým způsobem je pomocí fotovoltaických panelů převádět 

sluneční energii přímo na elektrickou. 
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Výroba energie ze slunce  

Fotovoltaika představuje přímou přeměnu slunečního světla na elektrickou energii – 

za pomoci solárních článků. Tyto články jsou většinou z křemíku, prvku, který se v přírodě 

vyskytuje velmi často. Sluneční paprsky dopadají na solární kolektory a ty vyrábějí 

stejnosměrný proud.  Pomocí malého zařízení – střídače je stejnosměrný proud 

automaticky přeměněn na střídavý. Stávajícím elektrickým domovním rozvodem se proud 

vyvede do místní rozvodné sítě (viz obr. 3) 

 

 

Obrázek 3 Schéma základních částí fotovoltaického střešního systému 

Zdroj: http://www.fotovoltaika-material.cz/ 

 

2.3.4.  Energie Biomasy 

K další možnosti, jak zužitkovat energii ze Slunce, patří i využití biomasy. Biomasa 

ve formě dřeva patřila již v minulosti k hlavním zdrojům energie, fosilní paliva ji však 

zatlačila do pozadí. Pro účely zákona se biomasou rozumí ,,biologicky rozložitelná část 

výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a 

souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely 

http://www.fotovoltaika-material.cz/


Monika Hnátková: Obnovitelné zdroje energie na území České republiky 

2011  11 

a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu.“
3
 

Jedná se o jeden z nejlevnějších a nejekologičtějších způsobů vytápění bydlení.  

 

Vyuţití energie z biomasy 

Možností, jak získat z biomasy využitelnou energii, je celá řada. U nás je zcela 

nejrozšířenějším využitím biomasy její přímé spalování ve specializovaných topidlech. 

Převážně se jedná o spalování dřeva, dřevěných briket, dřevěných pelet a dřevěné štěpky. 

Vedle přímého spalování lze využívat přeměny biomasy na kapalná či plynná paliva.  

 

Výroba energie z biomasy 

    Způsob získávání energie z biomasy závisí na jejích vlastnostech, především na její 

vlhkosti. Biomasa je podle druhu spalována přímo, nebo jsou spalovány kapalné či plynné 

produkty jejího zpracování. Od toho se dále odvíjejí základní technologie zpracování a 

přípravy ke spalování. 

 

Biomasu rozlišujeme podle obsahu vody: 

 

 na suchou 

 mokrou  

 speciální  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších 

   předpisů § 2 odst. 2 písm. a). Dostupné z WWW: http://zakony-online.cz/ 

http://zakony-online.cz/
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3 LEGISLATIVA A STÁTNÍ PODPORA 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie i provoz samotných elektráren je 

upraven mnoha vyhláškami a několika zákony. Mezi nevýznamnější právní předpisy patří 

Směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na 

vnitřním trhu s elektřinou. Záměrem směrnice je podpora využívání obnovitelných zdrojů 

výroby elektřiny, která povede ke splnění závazků v Přístupové smlouvě k Evropské unii.  

3.1  Zákony a vyhlášky 

Kromě výše uvedené směrnice se na problematice obnovitelných zdrojů podílí.  

 

 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Stanovuje pro Českou republiku podmínky pro podnikání v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie, čímž tuto oblast zatraktivnil pro investory a umožnil rychlý rozvoj 

fotovoltaiky a dalších oblastí čerpání energie z obnovitelných zdrojů. 

 

 Zákon č. 314/2009 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň 

navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje podmínky 

podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou 

elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob s tím spojené.  

 

 Vyhláška 475/2005 Sb., prováděcí vyhláška zákona o podpoře vyuţívání 

obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z 

obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry. 
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 Zákon č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Příjmy z provozu obnovitelných zdrojů energie jsou osvobozeny od daně ze zisku a 

to v roce uvedení do provozu a následujících 5 let.
4
  

 

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

 Povinnosti fyzických a právnických osob, organizačních složek státu, krajů, obcí, 

příspěvkových organizací a vlastníků a provozovatelů budov při hospodaření s energií.
5  

 

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

biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007. 

Vyhláška stanoví druhy a způsoby využití biomasy, na které se z hlediska ochrany 

životního prostředí vztahuje podpora podle zákona. Vyhláška dále stanoví parametry 

biomasy, podle kterých se stanovují kategorie s odlišnou podporou výroby elektřiny.     

 

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

elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. 

 Vyhláška stanoví při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje způsob 

vykazování množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, způsob vykazování skutečného 

nabytí množství biomasy a její kvalitu a způsob vykazování skutečného využití veškeré 

nabyté biomasy pro účely výroby elektřiny.
6
  

 

 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, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška stanoví pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora 

trhu s elektřinou, způsoby jejich účtování a úhrad jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, 

                                                 

4
 Dostupné z WWW: http://zakony-online.cz/ 

5
 Dostupné z WWW: http://www.mpo.cz/dokument20167.html 

6
 Pramen: Ing. Martin Kloz,CSc., Ing Jan Motlík, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., Mgr. Martin Tužinský, Využívání 

  obnovitelných zdrojů energie,(cit. 2007) kap. Vyhláška ERÚ č. 502/2005Sb.r. 2007, str. 253, počet  stran 511, 

  ISBN 978-80-7201-670-9 

http://zakony-online.cz/
http://www.mpo.cz/dokument20167.html
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pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny a podmínky 

dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance. 

 

 Vyhláška energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách 

připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a 

odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů 

spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 

 

 Vyhláška regulačního úřadu č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.  

Vyhláška stanovuje pravidla pro regulaci cen v energetických odvětvích a postupy 

pro regulaci cen energií Energetickým regulačním úřadem.
7
 

3.2  Státní podpora  

Investoři do výroby elektřiny z OZE mají možnost získat podporu ze Státního 

programu na podporu úspor energie a využití OZE, dále ze Strukturálních fondů EU a 

ostatních programů podpory v oblasti OZE, mezi které patří např. program zelených 

investic. 

 

 Směrnice 2009/28/ES o podpoře vyuţívání energie z obnovitelných zdrojů.  

Tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

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

hrubé konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. 

Směrnice stanoví pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, 

společných projektů členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, 

správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k 

distribuční soustavě. Stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.
8
  

                                                 

7
 Dostupné z WWW: http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/zakony-a-vyhlasky/vyhlaska-150-2007 

8
 Směrnice stanovující rámec pro podporu [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, [cit. 31. 03. 2011]. Dostupné 

  z WWW: http://www.mpo.cz/dokument79879.html 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/legislativa/zakony-a-vyhlasky/vyhlaska-150-2007
http://www.mpo.cz/dokument79879.html
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 Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. 

Směrnice podporuje snižování energetické náročnosti budov v Evropské unii s 

ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky na vnitřní mikroklimatické 

prostředí a efektivnost nákladů. 

 

 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.  

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů stanoví národní cíle členských 

států pro podíly energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a při výrobě elektřiny, vytápění 

a chlazení v roce 2020.
9
  

 

 Státní program část A - EFEKT  

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných 

zdrojů energie v České republice. Dotace jsou poskytovány především na informační a 

osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie.
10

    

 

 Operační program Podnikání a inovace 

Jedná se o programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO) pro 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen EU) v letech 

2007 – 2013. V souladu se zvolenou strategií je poskytovaná podpora směřována do oborů, 

které jsou nebo mají potenciál stát se konkurenceschopnými v evropském a světovém 

měřítku. Příjemci jsou zejména malé a střední podniky. 

 

 Operační program Ţivotní prostředí 

V operačním programu je prioritou zvýšit využití OZE při výrobě tepla a elektřiny a 

využití odpadního tepla.  

 

                                                 

9
 Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů stanoví národní cíle členských států pro podíly energie 

 z obnovitelných zdrojů [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, [cit. 31. 03. 2011]. Dostupné z WWW 

http://www.mpo.cz/dokument79564.html 

 
10

 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011, resortní část A 

    [online]. Ministerstvo průmyslu a obchodu, [cit. 31.03.2011]. Dostupné z WWW 

    http://www.mpo.cz/dokument80962.html 

http://www.mpo.cz/dokument79564.html
http://www.mpo.cz/dokument80962.html
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 Program zelených investic – Zelená úsporám 

Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití OZE, která 

budou v obytných budovách realizována fyzickými osobami a dalšími subjekty vlastnícími 

obytné budovy a jež povedou ke snížení emisí oxidu uhličitého a emisí dalších 

znečišťujících látek a k nastolení dlouhodobého trendu trvale udržitelného bydlení.  
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4 POROVNÁNÍ VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Investice do obnovitelných zdrojů může být motivována potřebou uspokojit své 

energetické potřeby v místech, které nelze z různých důvodů přímo připojit na elektrickou 

síť. Jedná se zpravidla o odlehlé budovy v horských oblastech, rekreační chaty, zahradní 

domky a podobně. Další důležitou motivací pro takovouto investici je zisk z prodeje 

vyrobené energie. Za výrobu elektřiny čistým způsobem a následně jejím prodejem 

nespotřebované části elektřiny je možné získat od místně příslušné firmy provozující 

distribuční síť tzv. zelený bonus. Pod tímto pojmem si můžeme představit jakousi odměnu 

za volbu obnovitelného zdroje energie. Je k tomu však potřeba licence na výrobu elektrické 

energie, kterou vydává Energetický regulační úřad na základě žádosti. Objem vyrobené 

elektřiny je pak nutné měřit elektroměrem a naměřené údaje zasílat distributorské 

společnosti, která na základě smlouvy za vyrobenou elektřinu proplatí zelený bonus.  

4.1  Porovnání dle vývoje výkupních cen 

Obnovitelné zdroje energie jsou v současnosti v České republice pouze doplňkovými 

zdroji. Celková výroba energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010 činila 8,3 %, čímž 

došlo ke splnění indikativního cíle elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kterým se 

Česká republika jako členský stát Evropské unie zavázala. 
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Obrázek 4 Vývoj podílu elektřiny z OZE na hrubé domácí výrobě 
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V následující  tabulce jsou zobrazena data výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie v období od roku 2005 do roku 2010.  

 

Tabulka 1 Časová řada vývoje výroby elektřiny v letech 2005 až 2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Vodní elektrárny 2379910 2550700 2089600 2024335 2429620 2792700 

Biomasa 560252 731066 968063 1170527 1396261 2110600 

Větrné elektrárny 21442 49400 125100 244661 288067 335500 

Fotovoltaické systémy 414 592 2127 12937 88807 615700 
 

Zdroj: MPO 
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Obrázek 5 Časová řada vývoje výroby elektřiny v letech 2005 až 2010 

Zdroj: MPO 

 

Další srovnání lze provést porovnáním vývoje výkupních cen a zelených bonusů pro 

vybrané druhy obnovitelných zdrojů energie. Výši příspěvku stanovuje Energetický 

regulační úřad (dále jen ERÚ)
11

 vždy na následující kalendářní rok. Podle množství 

                                                 

11
 Zdroj http://www.eru.cz 

http://www.eru.cz/
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uskutečněného výkupu jsou následně prostředky převáděny mezi jednotlivé distribuční 

společnosti tak, aby nebyly znevýhodněny společnosti, které povinně vykupují větší 

množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.  

 

Tabulka 2 Výkupní ceny a zelené bonusy 

 

Vodní 

elektrárna 

Biomasa Větrná 

elektrárna 

Fotovoltaická 

elektrárna 

2005 

Výkupní ceny 

v Kč/MWh 2350 3820 2990 6710 

Zelený bonus 

v Kč/MWh 1380 2280 2590 5730 

2006 

Výkupní ceny 

v Kč/MWh 2600 3820 2730 14370 

Zelený bonus 

v Kč/MWh 1630 2280 2330 13400 

2007 

Výkupní ceny 

v Kč/MWh 2600 3820 2680 14370 

Zelený bonus 

v Kč/MWh 1630 2280 2280 13400 

2008 

Výkupní ceny 

v Kč/MWh 2760 4580 2610 14010 

Zelený bonus 

v Kč/MWh 1790 3610 2210 13040 

2009 

Výkupní ceny 

v Kč/MWh 2760 4580 2390 13050 

Zelený bonus 

v Kč/MWh 1790 3610 1990 12080 

2010 

Výkupní ceny 

v Kč/MWh 3000 4580 2230 12150 

Zelený bonus 

v Kč/MWh 2030 3610 1830 11180 

Zdroj: ERU 

 

Pozitivní trend zvýšení produkce energie je možno zaznamenat u všech druhů 

energií, avšak vzhledem k malému podílu na celkové produkci hrubé domácí spotřeby 

energie je dosud skutečně významná pouze produkce vodních elektráren a v současné době 

se do popředí dostává energie vyprodukovaná užitím biomasy.  
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4.2  Porovnání podle množství vyrobené energie 

 Pro každého investora, který se zabývá obnovitelnými zdroji, je jistě důležité znát 

také geografické a přírodní podmínky, které se pro jednotlivé zdroje energie v České 

republice nabízejí.  

4.2.1. Výroba energie z vody 

Na výrobě elektřiny z vodní energie mají podíl především velké vodní elektrárny. 

Zvyšování výroby elektřiny z vodní energie je možné díky rekonstrukcím, při kterých 

dochází k instalaci výkonnějších turbín. Pokles, který byl zaznamenán u vodní energie 

v roce 2007 a 2008 byl způsoben hydrologickými podmínkami, na kterých je tento zdroj 

energie závislý. 

 

Tabulka 3 Hrubá výroba elektřiny z vodní elektrárny 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

energie vody 2379910 2550700 2089600 2024335 2429620 2792700 
               

Zdroj: MPO 
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Obrázek 6 Graf hrubé výroby elektřiny z vodní elektrárny 

 

Zdroj: MPO 
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4.2.2. Výroba energie z větru 

Nárůst větrných elektráren byl docílen silnou státní podporou ve formě dotovaných 

výkupních cen. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s poměrně komplikovaným 

umístěním větrných elektráren lze předvídat, že další významný nárůst tohoto zdroje se 

nepředpokládá.   

 

Tabulka 4 Hrubá výroba elektřiny z větrné elektrárny 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Energie větru 21442 49400 125100 244661 288100 335500 

                  
Zdroj: MPO 
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Obrázek 7 Graf hrubé výroby elektřiny z větrné elektrárny 

Zdroj: MPO 

 

4.2.3. Výroba elektřiny z biomasy 

Biomasa má v podmínkách ČR největší technicky využitelný potenciál 

z obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla. Jak vyplývá z hodnot v uvedeném 

grafu, vývoj biomasy zaznamenal v posledních letech značný nárůst. 
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Tabulka 5 Hrubá výroba elektřiny z biomasy 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Energie 

biomasy 560251,9 731066,3 968062,9 1170527,4 1396271,1 1513500 
   

Zdroj: MPO 
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Obrázek 8 Graf hrubé výroby elektřiny z biomasy 

Zdroj: MPO 

 

4.2.4. Výroba elektřiny ze solárních elektráren 

Fotovoltaika je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících 

průmyslových odvětví. Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje, dotacím a výhodným 

tarifním podmínkám pro energii, dochází k prudkému nárůstu fotovoltaických instalací. 

K rozmachu přispívá také snížení investičních nákladů díky neustále klesajícím cenám 

solárních panelů. 

 

Tabulka 6 Hrubá výroba elektřiny ze solární elektrárny 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

Energie slunce 414 592 2127 12937 88807 615700 

Zdroj: MPO 
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Obrázek 9 Graf hrubé výroby elektřiny ze solárních elektráren 

Zdroj: MPO 

 

4.3  Ekonomické hodnocení  

Každý ze zdrojů elektrické energie lze hodnotit z mnoha hledisek. Pokud se takové 

hodnocení soustředí jen na některé výhody nebo nevýhody, není porovnání objektivní. 

S jistotou však můžeme tvrdit, že žádná elektrárna není ideální. Životní prostředí je 

ovlivňováno všemi zdroji energie. Pro zjištění, zda je či není investice zisková, existuje 

několik metod hodnocení. Nejpoužívanější pro výpočet je doba návratnosti, která nám 

řekne, za jak dlouho se investice vrátí. Pokud má investor na výběr i jiné projekty jsou 

vhodné metody čisté současné hodnoty, která představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici. Další je metoda vnitřního 

výnosového procenta, kdy hledáme takovou hodnotu úrokové míry, při které je čistá 

současná hodnota peněžních toků investice rovna nule. 

 

Každý druh zdroje energie představuje specifické možnosti využití a tudíž i 

zkoumání jeho potenciálu. Z porovnání vývoje v posledních pěti letech je patrná 

proměnlivost jednotlivých OZE v produkci jejich výroby. Rozvoj využívání obnovitelných 

zdrojů závisí na mnoha faktorech. Ty nejdůležitější jsou: rozsah státní podpory, dostupnost 

zdrojů a ekonomická přijatelnost.  
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Z informací zveřejněných ERÚ vyplývá, že v roce 2010 bylo vyrobeno 

v elektrárnách využívající obnovitelné zdroje energie celkem 5854, 5 MWh elektřiny, což 

odpovídalo přibližně podílu 8,3 % na hrubé spotřebě elektřiny v České republice. Největší 

část výroby elektřiny připadá na elektřinu z vodních elektráren. Zde se projevil vliv 

aktuálních klimatických podmínek, kdy značná závislost produkce elektřiny 

z obnovitelných zdrojů plyne z úhrnu aktuálních srážek v daném kalendářním roce. 

 

V roce 2011 se předpokládá také další nárůst výroby elektrické energie 

prostřednictvím solárních elektráren. Tento je způsoben snahou vlastníků nových 

elektráren uvést je do provozu před koncem roku 2010 a to z důvodu novelizace zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Tato novelizace 

umožní ERÚ s účinností od 1. ledna 2011 upravit ceny pro fotovoltaiku do souladu s 

principy používanými pro ostatní druhy obnovitelných zdrojů, čímž se odstraní současná 

diskriminace ostatních druhů obnovitelných zdrojů a zabrání se spekulativním investicím 

do fotovoltaiky. Tyto podmínky by měly, společně se snížením výkupních cen elektřiny 

v příštím roce, vést k poklesu zájmu o fotovoltaiku. 

Také u větrných elektráren pokračuje růst instalovaného výkonu, který byl docílen 

silnou státní podporou ve formě dotovaných výkupních cen.  
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5 ZÁVĚR 

Obnovitelné zdroje energie jsou důležitým prostředkem, jak zmenšit závislost lidstva 

na fosilních palivech. Existuje několik způsobů, jak se dá obnovitelná energie 

vyprodukovat. Jak již bylo zmíněno v úvodu mé práce, Česká republika využívá elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie pouze jako doplňkový zdroj, přesto je nutné ji i nadále 

podporovat a rozvíjet. Podpora musí být nastavena tak, aby elektřina z obnovitelných 

zdrojů našla své uplatnění na trhu a výstavba nových elektráren byla ekonomicky 

atraktivní pro investory.  

Z informací získaných při zpracování bakalářské práce jsem došla k závěru, že každý 

obnovitelný zdroj energie má své nevýhody i výhody. Jejich společnou vlastností a velkou 

výhodou je šetrnost k životnímu prostředí. Samozřejmě, že tyto zdroje energie mají také 

svá negativa. Jsou závislé na přírodních podmínkách, a proto je nelze využívat všude. Jako 

jiné zdroje i ty obnovitelné zasahují určitou měrou do krajiny a někdy ji mohou i negativně 

ovlivňovat. Tento nedostatek mají především větrné elektrárny, které díky své konstrukci 

nepůsobí esteticky, navíc jsou hlučné, což může mít negativní vliv nejen na lidi, ale také na 

zvířata, která žijí v okolí větrné elektrárny. 

Mezi nejvýznamnější obnovitelný zdroj pro výrobu elektřiny v České republice patří 

vodní energetika. Na její výrobě se podílí především velké vodní elektrárny. Další 

možnosti rozvoje v tomto odvětví jsou však omezené, jelikož kapacita vodní energie je už 

v ČR téměř vyčerpána.  

Značný potenciál vidím také v biomase. V České republice se podle mnoha odhadů 

ukazuje biomasa jako nejperspektivnější součást obnovitelných zdrojů energie s největším 

potenciálem rozvoje. Energie biomasy, je ve své podstatě solární energie pohlcená 

rostlinami díky procesu fotosyntézy. Je tradičním energetickým zdrojem většiny lidstva. 

Ve výhledu do budoucnosti je biomasa mezi nefosilními energetickými technologiemi 

jediným zdrojem, který může být využit, nebo jednoduše přeměněn, na palivo pro dopravu, 

výrobu elektřiny a pro ohřev. 

Nejvíce mě však při zpracování bakalářské práce zaujala výroba solární energie. Jak 

vyplývá z výše uvedeného grafu hrubé výroby elektřiny za posledních 5 let, zaznamenala 

solární energie značný nárůst. Tento, byl způsoben výrazným snížením investičních 

nákladů díky propadu ceny solárních panelů a v důsledku toho zároveň došlo ke zkrácení 
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doby návratnosti investic. Můj názor však je, že ani tento zdroj energie, třebaže má 

dlouhou dobu použitelnosti a dá se nainstalovat a přizpůsobit různým místům, není 

z důvodu vysokých nákladů na výstavbu dostupný všem, kteří by o tento způsob výroby 

energie měli zájem.  

Velmi významná, z hlediska výroby elektrické energie v České republice, je také 

jaderná energetika. V porovnání s obnovitelnými zdroji energie, je jaderná energie daleko 

výkonnější. Výroba energie vyžaduje velmi přísné dodržování bezpečnosti provozu. Při 

výrobě energie dochází k produkci jaderného odpadu, který je radioaktivní a při neopatrné 

manipulaci by mohl významně poškodit životní prostředí, ale hlavně zdraví a životy lidí. 

Přesto můj názor na jaderné elektrárny je takový, že jsou pro nás stále velmi důležité, 

hlavně z hlediska jejich pokrytí potřeb elektrické energie pro obyvatelstvo.  Je třeba tento 

způsob výroby energie nadále modernizovat a snažit se snižovat jejich škodlivé vlivy, které 

mohou poškozovat životní prostředí. 

Při studiu materiálů ke své bakalářské práci jsem dospěla k závěru, že způsobů, jak 

nahradit získávání energie z fosilních paliv je mnoho. Tato energie úplně nenahradí 

stávající zdroje, ale měla by být dále využívaná hlavně podpůrně. Měli bychom se 

především naučit, jak energií šetřit minimálně do doby než najdeme takový zdroj energie, 

jehož využití nebude planetu zatěžovat. 
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