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1 ÚVOD 

Ve  21. století neustále narůstá spotřeba fosilních paliv (ropa, zemní plyn, uhlí) a to 

především v energetickém odvětví. Pokud bychom měli hovořit v konkrétních číslech, pak 

v roce 2000 představovala elektřina vyrobená z fosilních paliv přibliţně 83% celosvětové 

spotřeby energií. Úměrně se spotřebou neobnovitelných zdrojů energie ovšem roste také 

snaha o hledání alternativních zdrojů, kterými budeme schopni, ať uţ částečně nebo úplně, 

pokrýt neustále rostoucí poptávku po energii. 

Vhodnou alternativou, se kterou se jiţ řadu let pracuje jak na národní, tak na 

mezinárodní úrovni, jsou obnovitelné zdroje energie (dále jen OZE) mezi které patří také 

solární elektrárny. OZE představují potenciálně nevyčerpatelný zdroj energií, který navíc ani 

z daleka nezatěţuje ekosystém tolik, jako fosilní paliva. Z hlediska mezinárodních dohod je 

naše země v této oblasti vázána hned několika smlouvami. V roce 1998 se Česká republika 

připojila k zemím, které podepsaly Kjótský protokol, čímţ spolu s ostatními garantovala 8% 

sníţení emisí v roce 2012 oproti roku 1990. Po vstupu České republiky do Evropské unie       

a přijetí Klimaticko-energetického balíčku v roce 2008 se naše závazky aţ do roku 2020 ještě 

podstatným způsobem prohloubily. A to především v oblasti sniţování emisí skleníkových 

plynů, zvyšování energetické účinnosti výroby, zvyšování podílu OZE na výrobě elektřiny     

a zvyšování podílu biopaliv v dopravě.   

Jednou z moţných cest, které vedou k dosaţení výše zmíněných cílů je vyuţití energie 

slunce, přičemţ zde existují dvě technologická řešení. Solární termické elektrárny, které 

uţívají parabolických zrcadel pro koncentraci slunečního záření do jednoho bodu (absorbéru) 

a následnému ohřevu kapalin pro pohon elektrárenské turbíny. Druhým a v poslední době 

velmi diskutovaným řešením, jsou fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) jeţ prostřednictvím 

fotovoltaických článků mění sluneční energii na elektřinu. Cílem této bakalářské práce je 

zhodnotit ekonomické aspekty rozvoje solární energetiky v České republice. 

Druhá kapitola je zaměřena na obecnou definici pojmu fotovoltaika, hodnocení jejího 

podílu na energetickém mixu v rámci OZE a shrnutí vývoje solární energetiky v České 

republice. Dále je v druhé kapitole rozvedena otázka dalšího moţného vyuţití OZE na 

základě Státní energetické koncepce (dále jen SEK). 

Třetí kapitola pojednává o evropské a české vnitrostátní legislativě, na jejímţ základě 

jsou provozovatelům fotovoltaických elektráren přidělovány státní dotace. Dále je zde popsán 
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systém zákonů, jeţ solární energetiku naopak zdaňuje. V neposlední řadě jsou v této kapitole 

zmíněny vládní programy, prostřednictvím kterých mohou být dotace pro podporu fotovoltaik 

čerpány.  

 Ve čtvrté kapitole je téma bakalářské práce zpracováno prostřednictvím 

ţurnalistických ţánrů úvodník, interview, anketa a glosa. V této části jsem se zaměřil 

především na ekonomické a legislativní aspekty tématu a také na moţné problémy tohoto 

odvětví, které by v budoucnu mohly nastat.  
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2 HODNOCENÍ VÝVOJE SOLÁRNÍ ENERGETIKY V ČR A OTÁZKA 

DALŠÍHO VYUŢITÍ OZE 

2.1 Energie slunce  

Pro výrobu elektřiny byly po velmi dlouhou dobu upřednostňovány uhlí, ropa, zemní 

plyn a brzy po konci druhé světové války také jaderná energie. Aţ v několika posledních 

desetiletích se energetické odvětví intenzivněji zabývá myšlenkou výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, které jsou na rozdíl od fosilních paliv prakticky 

nevyčerpatelné. 

Mnoţství energie, které nám OZE a především pak Slunce nabízejí, bývá často 

podceňováno a mnoho lidí se i dnes domnívá, ţe se nikdy nebude moci měřit s potenciálem 

neobnovitelných zdrojů energie. Nicméně čísla, tak jak je prezentuje Quaschning (2010, s. 

82), jsou poměrně jednoznačná. „Slunce předá Zemi kaţdoročně energetický objem 1,5 

triliard kilowatthodin. Zhruba 30% spolyká atmosféra, takţe na zemský povrch dopadá něco 

přes 1 triliardu kWh. Kolem 125 bilionů kWh je naše primární spotřeba energií. Ročně tedy 

Země dostane 8000krát větší mnoţství energie, neţ je celosvětová primární spotřeba.“   

V praxi výše uvedená data znamenají, ţe na pokrytí celosvětové roční spotřeby 

elektřiny by byla zapotřebí energie, kterou Země získá od Slunce během jedné hodiny a 

několika minut. Pro srovnání se spotřebou fosilních paliv, získáme ze slunečního světla vice 

energie během necelého dne, neţ bychom získali spalováním všech zásob ropy, které nám 

jsou k dispozici. Pro lepší představu o poměru energetického potenciálu OZE a fosilních paliv 

viz Obr. 2.1 [5], [6] 

Obr. 2.1 Srovnání energetického potenciálu OZE a celosvětové spotřeby energie  

 

Zdroj: QUASCHNING, V.  

Obnovitelné zdroje energií, 

 2010, s.82. 
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2.2 Fotovoltaika a její historie 

Jak uvádí Quaschning (2010, s. 91) „Pojem fotovoltaika je sloţen ze dvou slov: foto a 

Volta. Foto pochází z řeckého výrazu [fós] neboli světlo. Hrabě Volta, celým jménem 

Allesandro Giuseppe Anastasio Volta, byl vynálezcem baterie a spoluzakladatelem nauky o 

elektřině, na jehoţ počest byla také pojmenována jednotka napětí „Volt“. Výraz fotovoltaika 

tedy znamená přímá přeměna slunečního světla na elektřinu.” 

Jako první narazil na přírůstek elektrického napětí v bateriích se zinkovými a 

platinovými elektrodami Francouz Alexandre Edmond Becquerel. Na změnu v napětí baterie 

přišel náhodou, kdyţ je při pracovní manipulaci vystavil přímému slunečnímu záření. Roku 

1876 byl stejný efekt objeven i u selenu. O sedm let později se podařilo sestrojit první 

fotočlánek Charlesi Fritzovi, nicméně jeho objev nenašel uplatnění, protoţe samotná výroba a 

materiál článku byly příliš drahé. Nutno připomenout, ţe lidé jiţ v 19. století tento fyzikální 

jev u některých materiálů pozorovali, nicméně nedokázali vysvětlit princip, na kterém 

funguje. [5] 

„Fotoefekt“ poprvé popsal a vysvětlil Albert Einstein, díky čemuţ také získal roku 

1921 Nobelovu cenu. V 50. letech se stal běţně dostupným polovodičovým materiálem 

křemík a v roce 1954 byl v Bell Laboratories zkonstruován první křemíkový fotočlánek, čímţ 

byl vytvořen základ pro budoucí vývoj a masové vyuţití fotovoltaiky. [5] 

V dnešní době jsme schopni získávat a transformovat energii ze Slunce na elektřinu 

dvěma způsoby. 

 Přímo - prostřednictvím fotovoltaických elektráren (viz příloha č. 1) na základě 

výše popsaného „fotoefektu“ 

 nepřímo – díky solárním termickým elektrárnám, které uţívají odraţeného 

slunečního světla z velké plochy pro ohřev vody (oleje) v absorbéru a pohonu 

turbíny vyrábějící elektřinu. Termické solární elektrárny dále dělíme na   

 parabolické ţlabové elektrárny (viz příloha č. 2), 

 solární věţové elektrárny (viz příloha č. 3), 

 Stirlingovy elektrárny s diskovým koncentrátorem (viz příloha č. 4) [5] 

 



 

 9 

2.3 Podíl solárních elektráren na energetickém mixu v rámci OZE z roku 

2010 

Dle údajů uvedených ve Zprávě o plnění indikativního cíle výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010 bylo v tomto roce celkově vyrobeno 85 910,1 

GWh hrubé výroby elektřiny, přičemţ jako dominantní zdroj naše země vyuţívá k výrobě 

elektrické energie převáţně uhlí. [13]  

Roku 2010 bylo spotřebou uhlí vyrobeno 46 951 GWh elektřiny, coţ ve srovnání s 

předešlým rokem znamenalo, ţe se podíl spáleného uhlí opět zvýšil a v celkové výrobě 

elektřiny stále dosahuje nadpolovičního objemu. V pořadí druhým nejvýznamnějším zdrojem 

je energie jádra, díky které se vyrobilo 27 998,2 GWh elektřiny. [13]  

Prostřednictvím OZE bylo získáno 5903 GWh elektrické energie, čímţ se podařilo 

zvýšit podíl na hrubé výrobě elektřiny na 6,87%. Nejvyšší podíl na výrobě energií z OZE 

měly v roce 2010 vodní elektrárny a to 2 789 GWh, přičemţ se jejich meziroční produkce 

oproti roku 2009 výrazně zvýšila o 359 GWh. Druhým nejvýznamnějším zdrojem v rámci 

OZE je biomasa, díky které bylo v roce 2010 vyprodukováno 1 492 GWh. [13] 

 Jako další důleţité zdroje elektřiny ze skupiny OZE můţeme označit spalování 

bioplynu (635 GWh), u kterého byl zaznamenán nárůst více neţ 30% a fotovoltaické 

elektrárny s 615 GWh vyrobené elektřiny (viz Graf 2.1). [13]  

Graf 2.1 Podíl druhů OZE na hrubé výrobě elektřiny v roce 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010, 2011, s.8.  
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Fotovoltaiky v roce 2010 poprvé vyrobily více energie neţ větrné elektrárny (335 

GWh). Současně vykázaly solární elektrárny nejvyšší procentuální růst mnoţství vyrobené 

elektřiny z celé skupiny OZE a to o 692%, coţ na celkovém objemu vyrobené elektřiny 

znamenalo přírůstek 526,7 GWh (viz Graf. 2.2). [13] 

Meziroční nárůst energie vyráběné prostřednictvím OZE v období 2009 aţ 2010 činil 

1 248 GWh, coţ znamená, ţe došlo ke skokovému zvýšení o 26,8%. Hrubá výroba elektřiny z 

obnovitelných zdrojů dosáhla roku 2010 podílu 8,32% na tuzemské hrubé spotřebě energií. 

Tím bylo dosaţeno indikativního cíle, podle kterého se mají energie z obnovitelných zdrojů 

podílet na hrubé konečné spotřebě energie v České republice v roce 2010 celkem 8%. [13] 

 

Graf. 2.2 Nárůst výroby elektřiny v kategorii OZE mezi roky 2009 aţ 2010 

  

Zdroj: Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010, 2011, s.12.  

 

2.4 Hodnocení vývoje solární energetiky v ČR 

Během posledního desetiletí 20. století mělo vyuţití fotovoltaických systémů v České 

republice spíše sporadický význam. Praktické aplikace fotovoltaik byly téměř vţdy zaměřeny 

na malé systémy pro nezávislé napájení objektů a zařízení v lokalitách bez připojení k 

rozvodné síti. [7], [8] 
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Brzy se však začaly velmi pozvolna objevovat systémy připojené na rozvodnou síť.  

Vůbec prvním větším solárním systémem s připojením k rozvodné síti se stala v roce 1998 

fotovoltaická elektrárna na vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách. Vlastníkem této 

elektrárny s instalovaným výkonem 10 kW byla společnost ČEZ, a. s. [7], [8]  

Teprve v roce 2000 se státní orgány začaly zapojovat do podpory prvních větších 

projektů, díky čemuţ nastala nová fáze vývoje fotovoltaiky v České republice. Postupně byly 

státní správou a místní samosprávou zavedeny podpůrné nástroje pro fotovoltaiky, a to jak v 

oblasti demonstračních projektů, tak v odvětví vývoje a výzkumu. Hlavním cílem přitom bylo 

zvyšovat povědomí o fotovoltaice jako o novém alternativním zdroji energie. [7]  

První skutečně vysoké dotace na instalace fotovoltaických systémů pro soukromé a 

právnické osoby byly poskytovány od roku 2003 a to Státním fondem ţivotního prostředí. 

Tyto pobídky k instalacím činily 30%, přičemţ byly zároveň podpořeny zvýšenou výkupní 

cenou za dodanou elektřinu do sítě a to ve výši 6 Kč/kWh. [7] 

  Poprvé byly FVE zmíněny ve statistikách teprve v roce 2004, kdy hrubá výroba 

elektřiny ve vybraných fotovoltaických systémech představovala pouhých 77,3 MWh a v celé 

České republice bylo evidováno jen 12 licencovaných elektráren. [15] Nicméně s postupným 

poklesem cen fotovoltaických technologií a díky státním dotacím se tento trend začal 

postupně rozvíjet.  

Fotovoltaické elektrárny jsou i v současné době ve srovnání s celkovou výrobou 

elektrické energie stále jen marginálním přínosem a to i přes dramatický růst instalovaného 

výkonu. Nicméně uţ se dnes v ţádném případě nedá hovořit o „zanedbatelném“ mnoţství 

vyrobené elektřiny z FVE. Pokud bychom měli hovořit o konkrétních číslech, pak můţeme 

konstatovat, ţe v roce 2010 činila hrubá výroba elektrické energie v licencovaných solárních 

systémech 615,7 GWh, coţ představuje téměř o 527 GWh více neţ v minulém roce. [13]  

Zatímco ke konci roku 2009 představoval instalovaný výkon fotovoltaických 

elektráren pouze 464,6 MWp, na konci nadcházejícího roku ERÚ evidoval uţ přibliţně 

1959,1 MWp instalovaného výkonu. Uţ v průběhu roku 2010 byl očekáván další dramatický 

růst statistických údajů. Pro lepší představu o růstu instalovaného výkonu fotovoltaik v České 

republice připojuji tabulku se statistickými údaji jiţ od roku 2004, kdy se odvětví solární 

energetiky začalo v naší zemi pomalu rozvíjet. (viz Tabulka 2.1.) 
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Tabulka 2.1 Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Instalovaný 

výkon MWp 
0,4 0,6 0,8 3,9 39,5 464,6 1959,1 

Zdroj: Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010, 2011, s.18. 

 

Hlavní příčinou tak intenzivního zájmu investorů byl propad cen fotovoltaických 

technologií téměř o 40% a také růst kurzu české měny, coţ v konečném důsledku spolu se 

štědrými státními dotacemi vedlo ke zkrácení horizontu návratnosti investic z 15 aţ na 8 let. 

[13]    

Řada podnikatelů pak v krátké době zaloţila své firmy, které zprostředkovávaly 

přípravu pozemků pro výstavbu fotovoltaických elektráren a rezervovaly u distributorů 

elektřiny přebytečnou kapacitu pro připojení k rozvodné síti. Pokud by skutečně došlo 

k praktické realizaci všech zamýšlených projektů fotovoltaických elektráren, tedy všech, pro 

které byla rezervována volná kapacita distribuční soustavy (dále jen DS), pak by došlo 

k závaţnému ohroţení české přenosové soustavy. Jak bylo doloţeno statistikou ERÚ z 1. 1.  

2011, počet zaevidovaných provozovatelů fotovoltaických elektráren vzrostl na 12 861 

drţitelů licencí. [13] Konkrétní údaje o rostoucím mnoţství licencovaných FVE jsou 

zachyceny grafem 2.3. 

  Na začátku února roku 2010 byla společnost ČEPS, a.s., která je ze zákona 

odpovědná za bezpečný a spolehlivý provoz celé přenosové soustavy ČR, nucena zamezit 

distribučním společnostem ve vydávání dalších povolenek pro připojení nových FVE. 

Distribuční společnosti v současnosti postupují podle platné legislativy, která jim umoţňuje 

odmítnout připojení dalších ţadatelů v případech prokazatelného nedostatku kapacity nebo 

ohroţení spolehlivého provozu DS. Prostřednictvím těchto opatření ze strany provozovatelů 

sítí se podařilo zabránit výrazným negativním vlivům na domácí přenosovou a distribuční 

soustavu. [13] 
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Graf 2.3 Počet licencovaných provozoven FVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie za rok 2010, 2011, s.20. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohlo dojít ke skokovému zvýšení cen 

energií především díky dramatickému nárůstu hrubé výroby elektřiny ve fotovoltaických 

elektrárnách. Tomuto zdraţování se podařilo zabránit včasným přijetím několika dílčích novel 

zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Díky legislativním úpravám se 

mezi léty 2010 a 2011 podařilo výkupní ceny energií razantně sníţit z 12 650 na 6020 

Kč/MWh u systému výkupních cen elektřiny a z 11570 na 4940 Kč/MWh v případě dotace 

formou Zeleného bonusu (tyto údaje platí pro elektrárny ve výkonovém rozpětí 30 aţ 100 

kW). [9] Součástí novel zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů byla také 

26% sráţková daň pro systém povinného výkupu a 28% sráţková daň na Zelené bonusy, která 

se týká fotovoltaik uvedených do provozu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. [13]   

FVE iniciované ve výše uvedeném období podléhají sráţkové dani, pakliţe nejsou 

umístěny na střešní konstrukci, nebo i v případě střešní instalace přesahují svým 

výkonem limit 30 kW. Předmětem odvodu je pak elektřina vyrobená v těchto elektrárnách od 

1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. Jak uvádí dokument MPO (2011, s. 18) „Zákon dále umoţňuje od 

1. 1. 2011 podporu výrobnám pouze připojeným do elektrizační soustavy a v případě 

solárních výroben od 1. března 2011 pouze výrobnám umístěným na střešní konstrukci s 

instalovaným výkonem do 30 kW“. 
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 I přes dramatické meziroční přírůstky energie vyrobené fotovoltaickými elektrárnami 

na přelomu let 2009 a 2010 (téměř 700%), které byly zastaveny aţ legislativními opatřeními 

k 1. 1. 2011, činí mnoţství takto vyrobené elektrické energie pouze 0,72 % z celkové hrubé 

výroby elektřiny, coţ je hodnota stále dosti malá. Co však ovlivnila takto vyrobená elektrická 

energie zásadním způsobem je cena elektřiny obecně. [13] 

 

2.5 Další moţné vyuţití OZE v závislosti na SEK 

2.5.1 Fotovoltaické elektrárny 

Po zastavení vydávání povolenek k připojení k distribuční síti v roce 2010 a také díky 

legislativním opatřením, která vstoupila v platnost na začátku roku 2011, se podařilo zastavit 

další navýšení výroby energie z FVE mezi lety 2009 a 2010, coţ zároveň přispělo k omezení 

strmého růstu cen elektřiny. Nicméně tímto opatřením z roku 2010, označovaným také jako 

„stopstav“, a zpětným zavedením sráţkové daně na výše zmíněné druhy fotovoltaik státní 

instituce do značné míry podlomily důvěru domácích i zahraničních investorů v toto 

energetické odvětví.  

Díky těmto skutečnostem se nepředpokládá další razantní růst instalovaného výkonu 

fotovoltaik jak tomu bylo v předešlých letech, protoţe tato legislativní opatření se dotkla 

nejvíce velkých investorů, kteří vystavěli FVE především za účelem prodeje energie do DS. 

Je naopak velmi pravděpodobné, ţe další rozvoj solárních elektráren bude probíhat formou 

instalací drobných fotovoltaik s maximálním výkonem 30 kWp na střechy průmyslových 

objektů a rodinných domů. Tím bude dosaţeno větší energetické soběstačnosti malých firem a 

domácností, coţ primárně povede k úsporám dodávek elektřiny z DS. Pro lepší představu o 

ekonomickém fungování těchto malých elektráren přikládám kalkulaci výnosů 

z pětikilowattové  fotovoltaické elektrárny za období dvaceti let, tedy po celou dobu garance 

výkupních cen takto vyrobené energie (viz příloha č. 6). 

 

2.5.2 Větrné elektrárny 

Větrné elektrárny jsou, jako jeden z obnovitelných zdrojů energie, stavěny především 

za účelem výroby a dodávek elektrické energie do domácí distribuční sítě. Existují také malé 

privátní elektrárny, které zásobují elektřinou domácnosti nebo drobné firmy. Nicméně těchto 

elektráren je v České republice poměrně málo. [13] 
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V souvislosti se zákazem, který v roce 2010 uvalila společnost ČESP a.s., na 

udělování kladných stanovisek pro připojení fotovoltaik k distribuční síti, bylo rovněţ 

pozastaveno přidělování provozních licencí větrných elektráren. Jak dokládají statistické 

údaje, meziroční nárůst instalovaného výkonu v letech 2009 a 2010 u větrných elektráren 

nebyl ani zdaleka tak progresivní jako u elektráren solárních. [13] 

Roku 2009 bylo v České republice nainstalováno celkem 193,2 MWp výkonu a v roce 

2010 to bylo jiţ 217,8 MWp. Meziroční přírůstek instalovaného výkonu větrných elektráren 

tedy činil ve srovnání s přírůstkem výkonu fotovoltaik (1494,5 MWp) zanedbatelných 24,6 

MWp. [13] 

 

2.5.3 Vodní elektrárny 

Elektřina z vodních elektráren představuje nejdůleţitější zdroj energií v rámci skupiny 

OZE. Nicméně díky téměř padesátiprocentnímu podílu (47%) na výrobě elektřiny z OZE, 

který představuje vodní energie, je vysoce pravděpodobné, ţe bude docházet k citelným 

výkyvům v mnoţství vyrobené energie z tohoto obnovitelného zdroje díky značné závislosti 

na hydrologických podmínkách v hodnoceném roce. [13] 

Celkový objem domácího instalovaného výkonu vodních elektráren přesahuje 1 GWp, 

čímţ se na souhrnu instalovaného výkonu energetického mixu podílí více neţ 8%. Hrubá 

výroba energie z vodních elektráren roku 2010 představovala 2789 GWh a v letech 2009 aţ 

2010 vykázala meziroční růst téměř 15%. Díky této hodnotě má elektřina z vodních elektráren 

na celkové hrubé výrobě energií podíl 3,25%. [13] 

Na tomto meziročním nárůstu měly největší podíl především velké vodní elektrárny 

s instalovaným výkonem nad 10 MWp. Nicméně existuje velmi reálný předpoklad, ţe do 

budoucna se na růstu toho odvětví energetiky budou podílet především malé elektrárny 

s výkonem od 1 do 10 MWp. V kategorii vodních elektráren do 1 MWp bylo vedeno 

v evidenci ERÚ 1397 drţitelů provozních licencí jiţ na počátku roku 2011. [13] Výstavba 

těchto elektráren je zároveň podporována státními dotacemi v rámci programu EFEKT 2012, 

které pokrývají investici 40%, avšak maximální hodnota dotace je stanovena na 3 miliony Kč. 

[16] 
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2.5.4 Biomasa 

Jak je uvedeno v dokumentu MPO (2011, s. 24) „Biomasa je v energetickém odvětví 

vyuţívána pro výrobu elektrické energie a také tepla prostřednictvím spalování dřeva a 

energetických plodin samotných, nebo v kombinaci s fosilními palivy. Biomasa se jako 

taková dělí do těchto základních kategorií. 

 Palivové dřevo  

 Dřevní odpad, piliny, kůra, štěpky, zbytky po lesní těţbě  

 Rostlinné materiály  

 Brikety a pelety   

 Celulózové výluhy  

 Kapalná biopaliv“ 

Z hlediska technického potenciálu je biomasa v tuzemských podmínkách 

nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem pro výrobu energie a tepla, přičemţ jako tepelný 

zdroj má dlouholetou tradici. Takto vyráběná elektřina zajišťuje, na rozdíl od fotovoltaických 

a větrných elektráren, stabilní dodávky do distribuční sítě. Nicméně i vyuţití biomasy se 

dotýkají určitá produkční omezení a to především hlediska dopravní dostupnosti, kde je do 

značné míry limitující vzdálenost energetických plodin od místa spotřeby a zásadní roli zde 

také hraje regulace rozlohy plochy pro pěstování energetických plodin, které je stanoveno 

zajištěním potravinové bezpečnosti. [13] 

Roku 2009 bylo prostřednictvím spalování biomasy vyrobeno 1 396 GWh a v roce 

2010 narostla produkce na 1 492 GWh ekoenergie, coţ představuje meziroční nárůst o 96 

GWh, tím celkový podíl biomasy na výrobě energií z OZE překročil 25%. Do distribuční sítě 

bylo dodáno 57% takto vyrobené elektřiny, zbylou část energie spotřebovali dodavatelé pro 

svou vlastní výrobu. [13] 

Pro výrobu elektřiny bylo v roce 2010 spotřebováno celkem 1253 tisíc tun biomasy. 

V této celkové spotřebě byly nejvyšší mírou zastoupeny tradiční dřevní paliva podílem 768 

tisíc tun a také celulózové výluhy v mnoţství 257 tisíc tun. [13]    
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2.5.5 Bioplyn 

Výroba elektřiny prostřednictvím bioplynu je v České republice realizována několika 

způsoby. Prvním je výroba energie z bioplynu na základě anaerobní fermentace, která je 

jednou z přidruţených technologií komunálních čističek odpadních vod. Tato technologie 

výroby bioplynu pak slouţí k pokrytí spotřeby elektrické energie provozovatele. Druhou 

moţností jsou pak bioplynové stanice, jejichţ počet se prudce zvýšil jiţ v roce 2009 a i nadále 

se jeví jako další alternativní zdroj ze skupiny OZE, jehoţ význam by v budoucnu mohl 

narůstat. Tyto bioplynové stanice jsou schopny ve svých reaktorech spotřebovávat řadu 

různých materiálů včetně organického odpadu, z nichţ zplyňováním bez přístupu vzduchu 

vyrábějí bioplyn, jehoţ dalším vyuţitím je produkce elektrické energie a tepla. Dalšími 

moţnostmi jsou pak výroba bioplynu prostřednictvím čističek průmyslových odpadních vod a 

jímání skládkových plynů. [13] 

V rámci výše zmíněných kategorií byly nejprogresivnější skupinou bioplynové 

stanice, kde meziroční nárůst v letech 2009 a 2010 představoval 45 nově zprovozněných 

zařízení. Hrubá výroba v rámci této kategorie se tím navýšila o 100% na 447,4 GWh, z čehoţ 

bylo 392,9 GWh dodáno do distribuční sítě a zbytek byl uţit pro vlastní spotřebu výrobce. 

Celková hrubá výroba energie z bioplynu narostla o 40%. [13] 

 

2.5.6 Tuhé biologicky rozloţitelné komunální odpady 

Pro výrobu elektrické energie se rovněţ dá vyuţít spalování odpadů z nemocnic, 

tuhého komunálního odpadu a také odpadu z průmyslové činnosti. Dále je zde moţnost uţití 

alternativních paliv, které jsou z výše zmiňovaných druhů odpadu vyráběna. [13] 

Tento obnovitelný zdroj by v podmínkách České republiky mohl mít velký potenciál 

pro rozvoj, nicméně domácí komunální odpad je za účelem výroby elektřiny spalován pouze 

v minimálním mnoţství a většina tohoto odpadu je vyváţena na skládky, i přes to, ţe 

v komunálním odpadu je obsaţeno aţ 65% biologicky rozloţitelných sloţek, které jsou také 

povaţovány za jeden z obnovitelných zdrojů. [13] 

Také splování biologicky rozloţitelných komunálních odpadů bylo roku 2010 dalším 

odvětvím v rámci OZE, které oproti letům předešlým zaznamenalo značný nárůst ve výrobě 

elektřiny. [13] 
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Celkově bylo roku 2010 z tuhých biologicky rozloţitelných komunálních odpadů 

vyrobeno 35,6 GWh elektřiny, z toho 20,6 GWh představovaly dodávky do distribuční sítě a 

14,9 GWh elektrické energie bylo spotřebováno samotnými dodavateli elektřiny. [13] 

Toto byla stručná charakteristika všech statisticky významných kategorií OZE a jejich 

podílu na výrobě elektrické energie v rámci skupiny obnovitelných zdrojů. Výše byly dále 

uvedeny moţnosti a perspektivy, které by tyto alternativní zdroje pro výrobu elektřiny do 

budoucna mohly mít. V následující podkapitole bude vysvětleno s jakým potenciálem OZE 

můţe Česká republika podle Státní energetické koncepce (dále jen SEK) disponovat v roce 

2030, jakou roli budou v energetickém mixu ČR nadále představovat fosilní paliva a jaderná 

energie a do jaké míry je naše energetika samostatná díky domácím energetickým zdrojům. 

    

2.5.7 Státní energetická koncepce 

Jak uvádí zpráva HKČR (2011, s. 1) „SEK byla schválena usnesením vlády  č. 211 

ze dne 10. března 2004 a určuje dlouhodobé priority a cíle pro energetický sektor v horizontu 

do roku 2030. Dále tento dokument popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky 

státu.“  

Vize SEK je podepřena třemi základními pilíři  

 bezpečností,  

 nezávislostí  

 a udrţitelným rozvojem. 

 

V platnosti i nadále zůstává SEK z roku 2004, která vstoupila v planost ještě před 

přistoupením české republiky k Evropské unii. I přes tuto skutečnost se česká SEK v zásadě 

shoduje s koncepcí energetické politiky Evropské unie, jejímiţ pilíři jsou bezpečnost, 

konkurenceschopnost a udrţitelný rozvoj, která byla přijata o několik let později. [12]  

V rámci SEK jsou pro Českou republiku vytyčeny čtyři hlavní cíle, kterými dle dokumentu  

HKČR (2011, s.1) jsou  

 „maximalizace energetické efektivnosti,  

 efektivní výše a struktura spotřeby primárních energetických zdrojů, 



 

 19 

  maximální šetrnost k ţivotnímu prostředí  

 a dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství.“  

Tyto čtyři cíle SEK jsou zároveň kompatibilní s cíli Mezinárodní energetické agentury 

při OECD (dále jen OECD), k níţ naše země přistoupila v roce 2001. Po přijetí SEK roku 

2004 došlo k zásadnímu posílení domácí energetické bezpečnosti, rozdělení transitních 

koridorů a dodavatelů elektřiny.  

Po vyhodnocení úspěšnosti plnění výše uvedených cílů SEK nebyly zjištěny ţádné 

zásadní odchylky od stanovených předpokladů. Především se potvrdila správnost nastavených 

cílů SEK v oblasti primárního spotřeby domácích energetických zdrojů a ideálně zvoleného 

a sestaveného energetického mixu, který byl postaven na vysokém podílu uţívání českých 

energetických surovin. Příkladem mohou být téměř všechny tuzemské elektrárny a teplárny 

spotřebovávající domácí uhelné zdroje, coţ je tedy činí nezávislými na dovozu zahraničních 

energetických surovin. [12]  

Podle statistik představovala roku 2008 hodnota energetické soběstačnosti 72,1%. 

Díky této hodnotě energetické soběstačnosti zaujala Česká republika třetí místo ve statistikách 

OECD hned po Velké Británii a Dánsku. Ve srovnání s průměrem energetické soběstačnosti 

ostatních členských zemí Evropské unie (46,8 %) je Česká republika také vysoce nad 

průměrem. V této výrazně nadprůměrné míře energetické nezávislosti představují hlavní podíl 

především bohaté domácí zdroje hnědého a černého uhlí, jejichţ spalováním je tvořena téměř 

polovina výroby tuzemské elektřiny. Významnou roli, téměř 20%, v českém energetickém 

mixu hraje rovněţ energie jádra, která je zajištěna českými zásobami uranu. [12] 

Podle výsledků hloubkového přezkumu OECD se navíc České republice v letech 1990 

aţ 2008 povedlo kaţdoročně sníţit energetickou náročnost přibliţně o 2,5%, čímţ bylo 

dosaţeno nejlepších výsledků ze všech členských států OECD. Také mnoţství 

spotřebovaných primárních zdrojů energie na obyvatele České republiky se v dlouhodobém 

časovém horizontu pohybuje pod průměrem skupiny členských zemí OECD. Zároveň byl 

Mezinárodní energetickou agenturou kladně ohodnocen pozitivní přístup naší země k podpoře 

OZE. Nicméně přišlo i na kritiku nejasností v koncepci podpory výzkumu a vývoje energetiky 

a doporučení omezit produkci oxidu uhličitého na jednotku hrubého domácího produktu, která 

je jednou z nejvyšších v rámci skupiny členských států OECD. [12] 
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Kromě dosaţení značné energetické samostatnosti a řady dalších pozitivních výsledků 

je zároveň moţné konstatovat, ţe bylo docíleno liberalizace a vytvoření vyhovující kapacity 

na domácích trzích s energiemi. Podmínky energetického hospodářství tedy mohly být 

hodnoceny pozitivně, ovšem bylo třeba vzít v úvahu moţnost, ţe tato optimistická bilance 

nemusí být trvalá. [12] 

Nicméně postupem času začalo být nezbytné SEK z roku 2004 aktualizovat. Zejména 

bylo zapotřebí začlenit do SEK dlouhodobé energetické strategie, trendy a cíle, které byly 

nově schváleny Evropskou unií. Proto roku 2009 MPO vytvořilo návrh aktualizující SEK. 

Součástí této aktualizace byla energetická strategie do roku 2030 a vytvoření strategické vize 

v časovém horizontu dalších dvaceti let, tedy aţ do roku 2050. [12] 

Do budoucna se také v rámci členských států Evropské unie přemýšlí o zahájení 

značně sebevědomé a radikální kampaně na regulaci emisí skleníkových plynů. Tato kampaň 

počítá se zredukováním emisí aţ na 15 nebo 10% jejich současného stavu v dlouhodobém 

horizontu do roku 2050. Tím pádem by uhlí a další fosilní paliva jiţ nepředstavovala vhodný 

zdroj pro výrobu elektřiny. [12] 

Nicméně z globálního hlediska Evropská unie vyprodukuje přibliţně jen 15% 

z celkových emisí skleníkových plynů. Podle statistiky OECD by však byl výsledek regulace 

emisí skleníkových plynů o 20% do roku 2020 velmi rychle vykompenzován čínskou 

ekonomikou, která do ovzduší vypustí stejné mnoţství CO2 během dvou týdnů. Bylo by tedy 

velmi pravděpodobné, ţe by tímto krokem, bez podpory ostatních výkonných ekonomik, EU 

dosáhla pouze sníţení budoucí konkurenceschopnosti své vlastní ekonomiky. [12] 

Výhodná zeměpisná poloha České republiky uprostřed zemí EU zároveň 

v budoucnosti nabízí vhodnou perspektivu pro zvýšení vlivu domácí energetiky při procesu 

spojování jednotlivých energetických trhů, čímţ by bylo zajištěno další zvýšení energetické 

bezpečnosti a také nezávislosti. Tomuto budoucímu posilování vlivu zároveň nahrává fakt, ţe 

podle Lisabonské smlouvy je garantována svrchovanost všech členských států evropské 27 

nad jejich domácími energetickými surovinami a také navrhováním státního energetického 

mixu. [12] 

Do budoucna tedy bude důleţité zformovat efektivní a fungující energetický trh 

s dostatečně silnou konkurencí, který dokáţe zajistit nejvyšší moţnou dostupnost veškerých 

energetických zdrojů, čímţ dále posílí bezpečnost domácího energetického hospodářství. 
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Zároveň se jeví jako velmi vhodné zapojit do přepravy energií domácí ekonomické subjekty 

za účelem zúročení výhodné geografické polohy a získání pozice země, která spravuje 

elektrické a plynárenské energetické sítě střední Evropy vedoucí ze severu na jih a z východu 

na západ. Tuto pozici České republiky by pak ještě posílilo získání statutu země přepravující 

ropu. [12] 

Naše země navíc jiţ dnes získává pozici dodavatele elektrické energie v oblasti střední 

Evropy. Tuto pozici by měla v budoucnosti dále upevňovat aktualizace SEK, ve které je 

kladen důraz na další rozvoj českého energetického strojírenství. Pokud tedy dojde 

v maximálnímu zuţitkování všech konkurenčních výhod, kterými naše energetické 

hospodářství disponuje, pak je velmi pravděpodobné, ţe postavení české energetiky v rámci 

regionu střední Evropy získá ještě větší význam. [12] 

Jak jiţ bylo řečeno výše, aktualizace SEK má základ především ve vizích a cílech stále 

ještě platné SEK koncepce z roku 2004. Je tedy také zaloţena na vyváţeném energetickém 

mixu a prioritní spotřebě domácích fosilních paliv. Tato koncepce státního energetického 

hospodářství se shoduje s dokumentem Raw Materials Initiative uveřejněným na konci roku 

2008, který podporuje prvořadou a efektivní spotřebu všech evropských surovinových zásob. 

[12] 

Aktualizace SEK české energetice vyhovuje také v oblastech tradiční spotřeby 

fosilních paliv (černého, hnědého uhlí) a jejích konkurenčních výhod, zároveň však zachází o 

něco dále v podpoře redukce emisí skleníkových plynů, sníţení energetické náročnosti a 

omezení růstu nezaměstnanosti. Aktualizace dále rozšiřuje dané priority, u kterých jsou 

zároveň stanoveny reálné cíle, určuje pravidla uţití potřebných mechanismů, jeţ spadají do 

státních kompetencí (zahraniční politika, legislativa a výkon státní správy), a také ukazatele 

plnění vytyčených cílů. [12] 

Nový návrh SEK byl koncem roku 2009 odsouhlasen v meziresortním připomínkovém 

řízení všemi státními institucemi, kterých se tento „Scénář A“ týká. Výjimkou bylo pouze 

Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen MŢP), které se důrazně ohradilo proti další těţbě 

uhlí, uranové rudy a rozšiřování potenciálu českých jaderných elektráren. [12]   

Na základě výše zmíněných skutečností lze konstatovat, ţe s velkou mírou 

pravděpodobnosti bude následující vývoj energetického sektoru České republiky aţ do roku 

2050 vycházet ze Scénáře A aktualizace SEK z roku 2004. Podle tohoto návrhu mají být ve 
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výše zmíněném časovém horizontu vyuţity veškeré domácí surovinové zdroje a OZE, kterými 

Česká republika v současné době disponuje, coţ koresponduje s evropským dokumentem 

Raw Materials Initiative. V souladu s výše uvedeným vyuţitím veškerých energetických 

komodit je uvaţováno také o moţnosti obnovy těţby domácí uranové rudy, které by mělo být 

podle odhadů dostatečné mnoţství pro pokrytí domácí poptávky po palivu do jaderných 

elektráren. [12] 

Podle Scénáře A má být v budoucnu redukována těţba hnědého a černého uhlí, která 

bude ovšem nahrazena zvyšováním podílu OZE na českém energetickém mixu a také 

uţíváním odpadního tepla z jaderných elektráren. Dále tento koncept pracuje myšlenkou 

přepracování státního energetického mixu, tak aby se na něm všechny energetické zdroje 

podílely stejnou měrou a to do roku 2050. V praxi to znamená, ţe pokud má energetický mix 

České republiky pět zdrojů, ze kterých vyrábí elektřinu – plynné, kapalné, pevné, jaderné a 

OZE – pak se na celkové výrobě kaţdý zdroj bude podílet přibliţně 20%. [12] 

Takto postavený domácí energetický mix, v případně potřeby podpořený dovozem 

fosilních paliv, můţe z hlediska dlouhodobého časového výhledu do roku 2050 udrţet České 

republice energetickou soběstačnost na přijatelných 50% (oproti současným 72,1%). 

V dopravě jsou pak vhodnou a v zásadě jedinou reálnou cestou, jak dosáhnout vyšší 

nezávislosti na dovozních uhlovodíkových palivech, uţívání dopravních prostředků 

s elektrickým pohonem. Vzhledem ke skutečnosti, ţe celá produkce elektřiny je v tomto 

časovém horizontu zajištěna převáţně domácími surovinovými zdroji, se přepokládá, ţe bude 

naše ekonomika chráněna před cenovým vlivem zahraničních energetických komodit. [12] 

Pokud se skutečně povede realizovat myšlenku vyváţeného energetického mixu do 

roku 2050, znamenalo by to pro české OZE další moţnosti růstu. Ovšem ještě před 

navyšováním podílů OZE na energetickém mixu musí dojít k podstatným změnám především 

v oblasti vyuţívání distribuční sítě prostřednictvím přestavby na inteligentní DS, rozvoji 

lokálních zdrojů a řídících systémů. Podle posledních statistik MPO bylo roku 2010 ze všech 

výše zmíněných kategorií OZE dosaţeno hrubé spotřeby 8,32 % z celkové hrubé spotřeby 

elektřiny v České republice. [13] V případě naplnění strategické vize do roku 2050, kdy mají 

být obnovitelné zdroje v energetickém mixu zastoupeny 20%, se českým OZE otevírá prostor 

dalších 11,68% podílu na hrubé domácí spotřebě energie. Nicméně nesmíme opomenout 

podstatný fakt, ţe pro rozvoj domácích OZE nemá Česká republika dostatečnou rozlohu ani 

zcela ideální klimatické podmínky. [12]   
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Dále Scénář A SEK V úvahu je zároveň brána moţnost, ţe by v rámci sniţování 

podílu fosilních paliv z 20 přibliţně aţ na 5% podílu na energetickém mixu nebyla do roku 

2050 spotřebována část zásob tuhých fosilních paliv. Nicméně tato změna poměru 

jednotlivých sloţek energetického mixu by si vynutila růst podílu plynných paliv téměř aţ na 

40% celkového podílu, čímţ by došlo k zásadní nevyváţenosti energetického mixu, kterou by 

do budoucna bylo třeba pokrýt dovozními surovinami. V tom případě by se tato varianta 

neobešla bez následných sociálních a ekonomických následků. [12] 
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3 LEGISLATIVA OŠETŘUJÍCÍ PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ A ZDAŇOVÁNÍ 

SOLÁRNÍ ENERGETIKY 

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 bylo třeba přizpůsobit a 

vhodně doplnit českou legislativu tak, aby zákony České republiky nekolidovaly s právně 

nadřazenou legislativou EU a zároveň nedocházelo k otevírání skulin v zákonech. Několik 

následujících podkapitol je zaměřeno na evropské právo a českou legislativu upravující 

přidělování státních dotací, zdaňování solární energie a vládní programy, na jejichţ základě 

jsou provozovatelům fotovoltaických elektráren a dalších zdrojů OZE přidělovány státní 

dotace.   

 

3.1 Evropská legislativa, normy a dokumenty upravující hospodaření s 

OZE 

Součástí evropské legislativy jsou především směrnice a nařízení sekundárního práva 

Evropské unie. Mezi právní předpisy ošetřující OZE se řadí: 

 Evropská směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

energie na vnitřním trhu s elektřinou, která 

  stanovuje procentuální podíly výroby elektřiny na hrubé spotřebě elektřiny 

jednotlivých členských států; 

 určuje celkový cíl pro Evropské společenství ve výši 21% do roku 2010 a 

 zavazuje jednotlivé státy EU k přijetí opatření a programů podpory, jeţ zajistí 

růst produkce elektřiny z OZE, přičemţ realizace konkrétních opatření a 

programů podpory se odehraje v reţii členských států, ale musí zároveň být 

v souladu s pravidly vnitřního trhu s elektřinou a úměrné limitům indikativních 

cílů, takţe by jejich dosaţení mělo být reálné do roku 2010. 

 

 Evropská směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla  

 zavazuje státy Evropského společenství k navýšení příspěvku kombinované 

výroby elektřiny a tepla z 9 na 18% do roku 2010. 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o biopalivech a alternativních 

palivech pro dopravu  

 stanovuje podmínky pro podporu navyšování podílu ekologických paliv 

v segmentu dopravy na 2% spotřeby motorových paliv do roku 2005 a na 5,75% 

v roce 2010. 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře vyuţívání energie z 

obnovitelných zdrojů  

 mění a následně ke dni 1. ledna 2012 ruší výše uvedenou směrnici 2001/77/ES a 

směrnici 2003/30/ES o biopalivech a alternativních palivech pro dopravu; 

 nastavuje pravidla pro splnění indikativního cíle 20% podílu elektřiny OZE na 

celkové hrubé spotřebě energie EU do roku 2020, přičemţ je tento cíl rozdělen 

mezi jednotlivé země Evropského společenství s předpokladem, ţe podíl 

jednotlivých odvětví (elektřiny, vytápění a chlazení) si členské země určují 

samy; 

 zakládá členským zemím povinnost vypracovat v odvětví OZE národní akční 

plány; 

 zavazuje Českou republiku ke splnění indikativního cíle podílu energie z OZE 

na hrubé domácí spotřebě energií ve výši 13% do roku 2020; 

 stanovuje pro sektor dopravy cíl 10% navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 

konečné spotřebě energie pro rok 2020.  

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU  o uvádění spotřeby energie a 

jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v 

normalizovaných informacích o výrobku.  

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 

 je zaměřen na sniţování energetické náročnosti budov na území Evropského 

společenství, kde jsou zohledněny vnější klimatické podmínky dané lokality a 

také poţadavky na vnitřní mikroklimatické podmínky a efektivitu nákladů. [6], 

[13] 
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Hlavními dokumenty EU, které upravují hospodaření s obnovitelnými zdroji energie, 

jsou: 

 Akční plán ke zvýšení energetické účinnosti v Evropském společenství, jenţ je 

klíčovým programovým dokumentem upravujícím rozdělování finančních prostředků 

Evropské unie do programů pro podporu energetické účinnosti; 

 

 dokument Evropské komise Integrování aspektů ţivotního prostředí a udrţitelného 

vývoje do energetické politiky a do dopravní politiky: Souhrnná zprava rok 2001 a 

implementace strategii; 

 

 Zelená kniha o Evropské strategii pro bezpečnost dodávky energie přijatá Evropskou 

komisí roku 2000, která byla vytvořena za účelem otevření širokého a otevřeného 

dialogu o budoucím energetickém hospodaření a energetických strategiích v rámci 

Evropského společenství, kde je ústředním tématem rozhovoru budoucnost OZE;  

 

 Bila kniha „Energie pro budoucnost – obnovitelné zdroje energie“, v niţ je stanoveno 

zvýšení podílu energie z OZE v Evropské unii ze současných cca 6 na 12% do roku 

2010;  

 

 Evropský program ke změně klimatu. [6], [13] 

 

3.2 Česká legislativa související s dotacemi a zdaňováním fotovoltaiky 

Zákony České republiky upravující hospodaření s obnovitelnými zdroji jsou 

zastřešovány výše uvedenými směrnicemi a nařízeními Evropské unie, které jsou naší 

legislativě nadřazené. Fotovoltaika je jako jeden ze zdrojů OZE podřízena zákonům, které se 

týkají celé české energetiky. Dále je česká fotovoltaika upravována stavebním zákonem, 

daňovými zákony, legislativou na ochranu ţivotního prostředí, zákoníkem práce, obchodním 

zákonem a dalšími předpisy.   

Ve vnitrostátní legislativě jsou z hlediska dotací a zdaňování nejdůleţitější především 

tyto zákony:  
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 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

 po novelizaci je v plném znění jako zákon č. 91/2005 Sb.; 

 ošetřuje především podmínky podnikání v oblasti solárních elektráren; 

 v § 5 stanovuje podmínky pro udělení licence fyzické a právnické osobě, 

přičemţ licenci uděluje Energetický regulační úřad po předloţení písemné 

ţádosti dle § 7 na dobu 25 let;    

o kdy fyzická osoba musí splnit podmínky dosaţení 21 let, úplné způsobilosti 

k právním úkonům, bezúhonnosti, prokázání finančních předpokladů a 

získání odborné způsobilosti nebo ustanovení odpovědného zástupce dle 

podmínek v § 6; 

o v případě ţádosti o udělení licence ze strany právnické osoby musí výše 

uvedené předpoklady splňovat členové statutárního orgánu a dále zde ze 

zákona vyplývá povinnost ustanovit odpovědného zástupce; 

 vymezuje práva a povinnosti výrobců elektřiny (§ 23), provozovatelů 

distribučních soustav (§ 25), operátora trhu s elektřinou (§ 27), oprávněných 

zákazníků (§ 28) a obchodníků s elektřinou (§ 30); 

o dle § 25 „je provozovatel distribuční soustavy povinen připojit k distribuční 

soustavě zařízení kaţdého a umoţnit distribuci elektřiny kaţdému, kdo o to 

poţádá a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené 

Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohroţení 

spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové 

soustavy“ Klotz et al (2007, s. 149); 

o podle § 50 odst. 3 jsou upraveny smluvní podmínky, na jejichţ základě dochází 

k připojení takto: „Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel přenosové 

nebo distribuční soustavy připojit k přenosové nebo distribuční soustavě 

zařízení ţadatele pro výrobu, distribuci nebo odběr elektřiny a zajistit 

dohodnutý rezervovaný příkon nebo výkon a ţadatel se zavazuje uhradit podíl 

na oprávněných nákladech na připojení. Smlouva o připojení musí obsahovat 

technické podmínky připojení zařízení, typ měření a jeho umístění a termíny 

a místo připojení zařízení.“ Klotz et al (2007, s. 157); 
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o v § 30a upravuje výstavbu výroben elektřiny o celkovém instalovaném 

elektrickém výkonu 100 kW a více je moţná pouze na základě udělené státní   

autorizace  na  výstavbu  výrobny elektřiny. 

 

 Zákon č. 158/2009 Sb., který je novelou zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších 

předpisů, a o změně některých zákonů 

  

 Vyhláška 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

 stanovuje podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a 

odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu 

podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním poţadovaného příkonu, 

podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném 

odběru elektřiny. 

 

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

operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického 

zákona 

 stanovuje Pravidla trhu s elektřinou, zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu 

s elektřinou (dále jen "operátor trhu"), způsoby jejich účtování a úhrad 

jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, pravidla tvorby, přiřazení a uţití 

typových diagramů dodávek elektřiny a podmínky dodávek elektřiny 

dodavatelem poslední instance.  

 

 Vyhláška 365/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s 

elektřinou 

 změna vyhlášky 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 vyhlášky č. 552/2006 Sb.  

 

 Vyhláška 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech 

pro regulaci cen 
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 určuje pravidla pro regulaci cen v energetických odvětvích a postupy pro 

regulaci cen energií Energetickým regulačním úřadem 

 

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

změně některých zákonů 

 vstoupil v platnost 1.8. 2005 a představuje implementaci směrnice 2001/77/ES 

do českého vnitrostátního práva; 

 je podle § 1 do státní legislativy začleněn za účelem „ochrany klimatu a 

ţivotního prostředí, podpory vyuţití obnovitelných zdrojů energie, zajištění 

trvalého zvyšování podílu OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů, 

přispění k šetrnému vyuţívání přírodních zdrojů a k trvale udrţitelnému rozvoji 

společnosti, vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 

%  k  roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 

2010“ Klotz et al (2007, s. 44); 

 v § 3 odst. 5 stanovuje, ţe v případě elektřiny vyrobené vyuţitím energie 

slunečního záření se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně 

elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na 

střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným 

základem evidované v katastru; 

 podle § 6 odst. 1 garantuje výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných 

zdrojů při podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení zařízení 

do provozu; 

 udrţuje hodnotu výkupních cen pro zařízení, která jsou jiţ v provozu po dobu 15 

let; 

 v § 4 odst. 3 stanovuje moţnost volby mezi Zeleným bonusem, který představuje 

finanční částku navyšující trţní cenu elektřiny, jeţ je hrazená provozovatelem 

regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z 

OZE za sníţené poškozování ţivotního prostředí vyuţitím obnovitelného zdroje 

(vztahuje se i na výrobce, který všechnu vyrobenou elektřinu sám spotřebovává), 

nebo systémem výkupní ceny, kde jsou provozovatelé regionálních distribučních 

soustav a provozovatel přenosové soustavy povinni vykupovat veškerou 

elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora, a uzavřít 

smlouvu o dodávce, pokud jim výrobce tuto elektřinu nabídnul;  
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 garantuje, ţe „výkupní ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem pro 

následující kalendářní rok nesmí být niţší neţ 95 % hodnoty výkupních cen 

platných v roce, v němţ se o novém stanovení rozhoduje“ Klotz et al (2007, s. 

98); 

 v § 6a odst. 1 stanovuje podmínky pro financování podpory na úhradu 

vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE, na které má nárok 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční 

soustavy, které jsou hrazeny sloţkou ceny za přenos elektřiny nebo ceny za 

distribuci elektřiny na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z 

OZE regulované ERÚ a dotací z prostředků státního rozpočtu; 

o dle odst. 2 Vláda stanoví limit státního rozpočtu pro poskytování dotací na 

úhradu vícenákladů spojených s podporou OZE, pro který ERÚ stanoví ceny 

za přenos nebo distribuci elektřiny; 

o v odst. 3 je stanoveno, ţe pokud prostředky ze státního rozpočtu nestačí na 

pokrytí vícenákladů, pak ERÚ zahrne zbývající vícenáklady do sloţky ceny 

na přenos nebo distribuci elektřiny; 

o podle odst. 4 ERÚ vyhlašuje formou sdělení ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 

ledna kalendářního roku výši vícenákladů spojených s podporou elektřiny z 

obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo 

provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků 

státního rozpočtu; 

 podle ustanovení § 6b je dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou 

elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 6a poskytována Ministerstvem 

průmyslu a obchodu provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům 

regionálních distribučních soustav čtvrtletně na základě jejich ţádostí, které mu 

tito provozovatelé předloţí do konce měsíce následujícího po čtvrtletí; 

 v § 7a je určen předmět odvodu (zdanění) za elektřinu ze slunečního záření, 

kterým je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 

31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 

31. prosince 2010; 

 v rámci § 7b – f jsou stanoveny subjekty odvodu, základ odvodu, osvobození od 

odvodu, sazba odvodu a odvodové období, kdy 
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o poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření 

a plátcem odvodu je provozovatel přenosové nebo regionální distribuční 

soustavy; 

o základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem 

odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu poplatníkovi odvodu za 

elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období; 

o od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve 

výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je 

umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se 

zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí; 

o Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou výkupní 

ceny 26 % a v případě Zeleného bonusu 28 % a 

o odvodovým obdobím je kalendářní měsíc. 

 

 Zákon č. 330/2010 Sb., který je novelou zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

 novelizuje § 3 odst. 1, kde nově stanovuje, ţe podpora podle tohoto zákona se 

vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na 

území České republiky připojených do elektrizační soustavy České republiky 

přímo, prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny 

elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky, s výjimkou větrných 

elektráren umístěných na rozloze 1 km
2
 o celkovém instalovaném výkonu nad 

20 MWp. 

 doplňuje § 3 odst. 5, kde nově určuje, ţe v případě elektřiny vyrobené vyuţitím 

energie slunečního záření se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve 

výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je 

umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se 

zemí pevným základem evidované v katastru. 

 

 

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

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

 novelizuje § 6 odst. 4, kde se věta druhá nahrazuje větou: Ustanovení věty první 

se nepouţije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty 
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druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němţ se o novém stanovení 

výkupních cen rozhoduje, dosaţeno návratnosti investic kratší neţ 11 let. 

 

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

vyuţívání obnovitelných zdrojů 

 stanovuje 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. 

 

 Vyhláška 364/2007 Sb. kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů energie 

 Změna vyhlášky č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů energie. 

  

 Vyhláška 343/2008 Sb. kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání záruky původu 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie 

 definuje vzor ţádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.  

 

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

 určuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti uţití energie a povinnosti 

fyzických a právnických osob při nakládání s energií; 

 v § 3 a § 4 stanovuje pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní 

energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie. 

 

 Vyhláška 195/2007 Sb. kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního 

rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů 

chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. a podmínky pro určení energetických zařízení 

 stanovuje rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 
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406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky 

pro určení energetických zařízení. [4], [6], [16], [17], [18] 

 

Fotovoltaika v České republice pak dále podléhá zdanění na základě těchto zákonů:  

 Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu 

  se donedávna nevztahoval na OZE, kde daně z příjmu neplatily ani fyzické ani 

právnické osoby, toto osvobození trvalo po dobu pěti let od uvedení zařízení do 

provozu; 

 určuje v § 2 odst. 1 a 2 jako poplatníky fyzické osoby,  

o jeţ mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdrţují, mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na 

území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí; 

 v § 3 je upraven předmět daně z příjmu fyzických osob, kde jsou daněny 

o příjmy ze závislé činnosti a funkční poţitky (§ 6), z podnikání a z jiné 

samostatné výdělečné činnosti (§ 7), z kapitálového majetku (§ 8), z 

pronájmu (§ 9), ostatní příjmy (§ 10); 

 dle § 7 odst. 1 nabývá fyzická osoba po udělení licence ERÚ statutu osoby 

samostatně výdělečně činné a její příjem tím pádem spadá pod příjem 

z výdělečné činnosti; 

 určuje v § 17 odst. 3 a 4 právnické osoby jako 

o poplatníky, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého 

vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, mají 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na 

území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí;  

o poplatníky, jeţ nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České 

republiky; 

 podle § 18 jsou předmětem daně z příjmu veškeré příjmy ze všech činností a 

z nakládání se vším majetkem. 

 

 Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti 

 Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze 

staveb; 
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 dle § 2 odst. 1 jsou předmětem daně z pozemků pozemky na území České 

republiky vedené v katastru nemovitostí; 

 v § 3 jsou jako poplatníci daně z pozemku stanoveni vlastníci a nájemci 

(právnické i fyzické osoby) pozemků, bytů nebo staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí; 

 určuje, ţe pokud je solární elektrárna umístěna na obvodové zdi, případně na 

střeše domu, pak je zdaňována jako zhodnocení (součást) budovy; 

 stanovuje, ţe v případě postavení fotovoltaiky na volné ploše, není elektrárna 

zdaňována jako nemovitost (§ 7) díky prostému a lehce demontovatelnému 

ukotvení panelů v zemi. [16], [18] 

3.3 Programy pro podporu investic do OZE 

Investice do obnovitelných zdrojů vyţadují poměrně velký počáteční kapitál. Proto se 

podnikateli uvaţujícímu o takovéto investici nabízejí v zásadě dvě moţnosti. Můţe se svými 

finančními prostředky podílet na masové investici do odvětví OZE, jako jeden z celé řady 

investorů nebo můţe vloţit své peníze do vlastního podnikání, coţ je pochopitelně velmi 

nákladné. Proto se zde nabízí moţnost čerpání podpory z evropských i českých dotačních 

programů.    

 

3.3.1 Operační program podnikání a inovace (OPPI) 

Tento program byl schválen Evropskou komisí 3. 12. 2007 na dobu šesti let, tj. do 

roku 2013. Je většinovým podílem financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 

zbylý podíl je hrazen ze státního rozpočtu, přičemţ řídícím orgánem tohoto programu je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. OPPI je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského 

prostředí a podporu aplikace výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Dále je 

tímto programem podporován vznik nových a rozvoj jiţ fungujících firem, jejich inovační 

potenciál a vyuţívání moderních technologií a OZE.  

Nárok na podporu z tohoto programu mají podnikatelé, sdruţení podnikatelů, 

výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, 

fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, 

CzechInvest, CzechTrade a další. 
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Z hlediska finančních prostředků je OPPI třetím nejvýznamnějším českým dotačním 

programem, na který je z fondů Evropské unie vyčleněno 3,04 mld. €, coţ představuje zhruba 

11,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Toto financování má 

být dále navýšeno z prostředků státního rozpočtu o 0,54 mld. €.  

V rámci sedmi os, které OPPI dělí na jednotlivé celky, je pro české obnovitelné zdroje 

nejdůleţitější osa tři, na níţ je z fondů EU vyčleněno 418,2 mil. €, coţ představuje podíl 

11,7% z celkových finančních prostředků programu OPPI. Osa tři (Efektivní energie) je 

zaměřena na výstavbu a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie 

vyrobené z OZE, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, 

rekonstrukce a sniţování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.  

Součástí OPPI je český dotační program EKO-ENERGIE, který je především zaměřen 

na podporu středních a malých podnikatelů v rámci sniţování energetické náročnosti výroby a 

vyššího vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dále poskytuje podporu 

projektům, jejichţ účelem je omezení závislosti české ekonomiky na dovozu energetických 

komodit, sníţení spotřeby fosilních energetických zdrojů, zvýšení vyuţití OZE, vyuţít 

významného potenciálu energetických úspor a vyuţití OZE ve velkých podnicích. [6], [10], 

[18] 

 

3.3.2 Operační program Ţivotního prostředí (OPŢP) 

Tento program byl schválen Evropskou komisí 20. 12. 2007 a jeho řídícím orgánem je 

Ministerstvo ţivotního prostředí. Zdrojem financování OPŢP jsou Evropský fond pro 

regionální rozvoj a Fond soudrţnosti. OPŢP je zaměřen na zlepšování kvality ţivotního 

prostředí a zdraví obyvatelstva. Dále řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, 

podporuje péči o krajinu a vyuţití OZE. 

 

Z hlediska finančních prostředků je OPŢP je druhým nejvýznamnějším českým operačním 

programem, na který je z fondů Evropské unie vyčleněno 4,92 mld. €, coţ představuje podíl 

18,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českého státního 

rozpočtu má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. Pro české OZE 

jsou z osmi prioritních os OPŢP nejdůleţitější osy dva (Zlepšování kvality ovzduší a 

sniţování emisí) a tři (Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie). 
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Na finanční podporu v rámci prioritní osy dva je z fondů EU vyčleněno 0,63 mld. 

€, coţ představuje podíl 12,9 % z celkových finančních prostředků programu OPŢP. 

Osa dvě, je mimo jiné, zaměřena na rekonstrukce a pořizování spalovacích zdrojů pro 

sníţení spotřeby a omezení emisí a pořizování spalovacích zařízení se značkou ekologicky 

šetrný výrobek.   

Na finanční podporu v rámci osy tři je z fondů EU vyčleněno 0,67 mld. €, coţ 

představuje podíl 13,7 % z celkových finančních prostředků programu OPŢP. 

Podpora osy tři je zaměřena především na instalování větrných elektráren, aplikace 

technologií na vyuţití odpadního tepla, zateplovaní budov, výstavbu a rekonstrukce 

centrálních a blokových kotelen, instalování obnovitelných zdrojů energie zejména pro 

vytápění a přípravu teplé vody typu solární systémy, kotle na biomasu a tepelná čerpadla. [6], 

[11] 

 

3.3.3 Intelligent energy europe programme (IEE II) 

Dle dokumentu MPO (2008) je: „Cílem programu Intelligent Energy Europe 

podporovat trvale udrţitelnou výrobu a spotřebu energie a přispívat k dosaţení obecných cílů 

bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti a ochrany ţivotního prostředí.“ IEE II je 

zaměřen na podporu energetické účinnosti a kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny a na 

zavádění OZE, přičemţ tuto podporu mohou získat právnické i soukromé osoby ţijící nebo 

registrované na území EU. Projekty jsou v rámci programu financovány z evropských zdrojů 

v horizontu let 2007 aţ 2013, přičemţ výše podpory činí aţ 75 % oproti předchozím 50 %. 

Zbývající finance je pak třeba čerpat z národních zdrojů. 

V segmentu energetické účinnosti, kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny je cílem 

programu dosáhnout sníţení energetické náročnosti o 1% kaţdý rok, aby do roku 2010 bylo 

dosaţeno 12% potenciálu úspor energie, sníţení emisí CO2 dle závazků z Kjóta a zvýšení 

podílu kombinované výroby elektřiny a tepla.  

V oblasti OZE je programem stanoven cíl podpory nových a obnovitelných zdrojů 

energie vyuţívaných pro centralizovanou i decentralizovanou výrobu elektřiny a tepla, 

zapojení nových a obnovitelných zdrojů energie do místního ţivotního prostředí a 

energetických systémů, vytvořit ideální podmínky pro urychlení investic, aby byl zvýšen 

instalovaný výkon výroby energie z OZE. [6], [14] 
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3.3.4 Program rozvoje venkova 

Je program, jenţ je zajišťován působením Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova. Upřesňuje strategie v rámci jednotlivých os, které byly stanoveny Národním 

strategickým plánem rozvoje venkova a prostřednictvím jejich převedení na prováděcí úroveň 

vytváří podmínky pro jejich realizaci. Program je zaměřen na území České republiky a 

stanovuje politiku rozvoje venkova ČR v letech 2007 aţ 2013. 

Pro vyuţití OZE je klíčová osa III tohoto programu, která je zaměřena na rozvoj 

ţivotních podmínek na venkově a také na podporu podnikatelské činnosti s důrazem na 

výstavbu zařízení pro zpracování a vyuţití OZE pro dosaţení energetické nezávislosti 

venkova. Součástí této podpory je dále tvorba pracovních příleţitostí, zvyšování ţivotní 

úrovně, vzdělání a ochrana kulturních památek. [6], [18] 

 

3.3.5 Státní program na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie 

Tento program je prostředkem k dosahování cílů Státního programu na podporu úspor 

energie a vyuţití obnovitelných zdrojů energie (dále jen Státní program). Program podporuje 

zejména aktivity spojené s úsporami energie, sniţováním energetické náročnosti a vyuţití 

OZE s minimalizací negativních ekologických dopadů při přeměně paliv na energii. Jeho 

obsah je kaţdoročně aktualizován Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 

ţivotního prostředí a následně předloţen vládě České republiky ke schválení. Státní program 

obsahoval části A a B, nicméně část B byla roku 2009 transformována na program Zelená 

úsporám.    

Část A Státního programu, známá také jako Program EFEKT, funguje pod finanční 

záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, které pověřilo administrativním zajišťováním 

Státního programu Českou energetickou agenturu (dále jen ČEA).    

Program EFEKT je vyhlašován Ministerstvem průmyslu a obchodu za účelem plnění 

cílů Státní energetické koncepce, která byla schválena českou vládou dle § 5 odst. 4. zákona č. 

406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Tento program je zaměřen 

na realizování energeticky úsporných opatření v oblasti výroby a spotřeby energie, na rozvoj 

vyuţívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na růst kombinované výroby elektřiny, 
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tepla a chladu, informační a osvětovou činnost, pilotní projekty a investiční akce menšího 

rozsahu. Jeho rozpočet na rok 2012 byl stanoven na 30 mil. Kč. 

Dotace programu mohou čerpat podnikatelské subjekty, neziskové organizace, vysoké 

školy, městské části, obce, kraje a jimi zřízené organizace, sociální a zdravotnická zařízení, 

zájmová sdruţení, bytová druţstva, společenství vlastníků bytových jednotek, výzkumné 

organizace, veřejnoprávní organizace, sdruţení právnických osob a komory, jeţ vykonávají 

činnost na území České republiky. [6], [18] 
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4 VYUŢITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V ŢURNALISTICE 

Ţurnalistická část této bakalářské práce je díky náročnosti na ekonomické znalosti 

čtenáře zařazena do odborné přílohy novin typu Mladá Fronta. 

4.1 Editorial 

Komu se nelení, tomu se zelení! 

 

 Je nejen důleţité být v pravý čas na pravém místě, ale mít i odvahu investovat a vědět 

jak na to. Například fotovoltaickými články můţete vyrábět zelenou energii, sami ji 

spotřebovávat, a ještě vám za to budou platit. Lépe řečeno, my všichni vám za to budeme 

platit. 

  Ale vezměme to od začátku. Vše začalo naším vstupem do Evropské unie a přijetím 

jejích směrnic o ochraně ţivotního prostředí. Aby toho nebylo málo, tak čeští zákonodárci se 

švejkovstvím sobě vlastním přispěli také svou trochou do byrokratického mlýna a zanedlouho 

přišli se zákonem o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 

 Provozovatelé fotovoltaik mají podle zákona dvě moţnosti volby, jak zpeněţit 

elektřinu ze svých elektráren. První moţností je systém povinného výkupu a jako druhá se 

nabízí alternativa zelených bonusů. A právě zde je kámen úrazu. 

 Zelené bonusy fungují tak, ţe provozovatel vyrábí svými fotovoltaickými články 

energii, kterou vyuţije pro svou vlastní spotřebu a stát mu za toto „podnikání“ vyplatí v rámci 

ekologické výroby energie zelený bonus. Z kapes daňových poplatníků tak mizí peníze, aniţ 

by za ně získali třeba jen jednu jedinou kilowattu ekoenergie, protoţe ji její výrobce 

spotřebuje sám. Zdá se vám tento systém spíše úsměvný? Bohuţel, je to jen hořká kaţdodenní 

realita. 

Solárním elektrárnám je věnována celá příloha, kde se v úvodníku a rozhovoru dočtete 

o názorech odborníků a podnikatelů z tohoto odvětví. Seznámíte se s podmínkami podnikání, 

provozu fotovoltaických elektráren a jejich budoucí perspektivou.    

Denis Fiebrich 
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4.2 Úvodník 

 

Stopstav roku 2010 a sráţková daň – rekviem pro českou 

fotovoltaiku? 

Kaţdý, kdo v posledních několika letech pozorně sledoval zpravodajství, anebo trávil 

alespoň trošku času procházkami po naší krásné české krajině, bezesporu zaznamenal, ţe se 

něco změnilo. Na řadě míst totiţ na polích ze země začaly namísto obilí, brambor nebo řepy 

růst fotovoltaické panely, a ţe jich za těch několik let vyrostlo opravdu hodně. Kromě toho se 

i ve fakturách za elektřinu objevila nová a pro řadu lidí nepopulární poloţka „cena na 

podporu výkupu el. z OZE“. Mnoho z nás si jistě na tyto věci vytvořilo svůj vlastní osobitý 

názor, nicméně od února roku 2010 začal legislativní vítr vanout trochu jiným směrem a zdá 

se, ţe pro fotovoltaické barony skončily solární ţně. 

Byl to úmysl nebo jen lidský omyl? 

Na začátku je ovšem třeba poloţit si poměrně zásadní otázku: Kdo nebo co, bylo 

hlavním důvodem toho, ţe celá situace zašla tak daleko a zda byl radikální legislativní řez 

z přelomu let 2010 a 2011 tím správným řešením? Na první část této otázky odpověděl pan 

Ţídek, vedoucí oddělení energetické sluţby Vysoké školy báňské-Technické univerzity takto: 

„Vše bylo dáno špatným nastavením vstupních podmínek, a to převážně díky Straně zelených, 

kteří do zákona 180/2005 Sb. dokázali prosadit neuvěřitelné věci. Tím se rozběhl zcela 

neregulovaný bussines, který přerostl v něco, o čem si nikdo nemyslel, že se může stát. Navíc 

se o tomto problému vědělo už dříve, ale nejspíš nebyla dobrá vůle věci rychle změnit.  

Dvojí rána na solar 

Po akci, tedy špatném nastavení vstupních legislativních podmínek, obvykle následuje 

reakce, na kterou dlouho čeká mnoho daňových poplatníků. A první reakce tedy přišla 

v únoru roku 2010 v podobě zákazu udělování provozních licencí pro fotovoltaiky, neboli 

takzvaného stopstavu. Tento zákaz skutečně zastavil výstavbu solárních elektráren na polích. 

Petr Klusoň, jednatel firmy, která projektuje a staví fotovoltaiky do 30 kilowattpeaku 

instalovaného výkonu, na další boom v tomto oboru nevěří: „Řekl bych, že po stopstavu 

důvěra všech investorů do tohoto odvětví zásadním způsobem utrpěla. Pokud se bude 

fotovoltaika dále rozvíjet, pak to bude na úrovni elektráren, které zásobují rodinné domy, ale 
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pro velké investory je tato hra již uzavřenou záležitostí. Proto v žádném případě neočekávám, 

další podobný boom, jako v letech 2009 a 2010.  

Bylo tedy zřejmé, ţe další solární elektrárny nejenţe nebudou expandovat, kam 

nemají, ale zároveň uţ neporostou ani zdaleka tak rychlým tempem. Zatímco jeden problém 

politikové vyřešili, druhý vyrobili Stát začal nabízet štědré dotace v podobě Zelených bonusů 

a systému výkupních cen pro elektrárny postavené ještě před stopstavem. Na investory pak 

padla další rána v podobě zpětně zavedené sráţkové daně. Energetický expert z VŠB-TU 

Michal Ţídek to povaţuje za nespravedlivé:  „Myslím si, že měnit pravidla v poločase, nebo 

spíše na začátku hry, s ohledem na dvacetileté období, které investory čeká, je opravdu dost 

neférové. Jistě tyto nově nastavené podmínky postihly kompletně všechny i ty, kteří jednali 

nekorektně, ale bohužel i ty, kteří šli do tohoto podnikání s dobrým úmyslem a snahou poctivě 

vydělat peníze. Řada investorů si pro tyto účely vzala úvěr a minimálně 20 nebo 30% 

investovali ze svých peněz. Takže bych řekl, že je tato změna pravidel rozhodně poškodila.“ 

Zahraniční investoři mohou hrozit arbitráţí 

Po této dodatečné změně legislativy se můţe zdát, ţe se celá záleţitost konsolidovala. 

To je ovšem jen částečná pravda. Tedy, minimálně prudký růst cen elektřiny, se kterým měli 

potíţe především koneční spotřebitelé, se podařilo zastavit. Zavedením sráţkové daně se 

Česká republika vystavila nebezpečí v podobě hrozící arbitráţe ze strany zahraničních 

investorů pro jejich zmařené investice.  

 Zůstává ještě druhá část výše vyřčené otázky: Byla dodatečně přijatá legislativa 

tím správným řešením celé situace?. Michal Ţídek je přesvědčený, ţe ano, ale...: „Myslím si, 

že situace nemusela být ani zdaleka tak dramatická, kdyby ceny této energie byly o 30 až 40% 

níže než byly původně nastaveny zákonem. V tom případě by do tohoto odvětví vstoupili pouze 

podnikatelé, kteří zde vidí potenciál podnikání a nevstupovali by sem ti, kteří celý tento trh 

v konečném důsledku zkřivili vysokými cenami instalací, úvěry a vším co navazovalo. 

Fotovoltaika mohla dnes být rozhodně zcela jinde a vše mohlo fungovat, třeba s desetiletou 

návratností a všichni mohli být spokojení. Zkrátka teď už je legislativa nastavená správně, ale 

bohužel se tak stalo příliš pozdě.“ 

 Dá se tedy říci, ţe po stopstavu a zavedení sráţkové daně skutečně v Česku skončily 

solární ţně. Nicméně řadě provozovatelů fotovoltaik se na čele nadělá ještě mnohem více 

vrásek. Objevují se totiţ předběţné zprávy o úplném zrušení dotací pro fotovoltaické 



 

 42 

elektrárny od roku 2014, coţ by byla pro jejich provozovatele katastrofa. Obnovitelné zdroje 

energie totiţ mají být ekonomicky nezávislé aţ od roku 2017. Co bude následovat za dva 

roky, zatím nevíme. Není ale vyloučeno, ţe díky pozdní horlivé snaze zákonodárců o nápravu 

toho, co mělo fungovat od začátku, nakonec přijde řada i na rekviem pro českou fotovoltaiku. 

 

4.3 Interview 

Petr Klusoň je jednatelem firmy, která se specializuje na projektování a stavby 

fotovoltaických elektráren, především pro potřeby rodinných domů. S podnikáním ve 

fotovoltaice začal v roce 2008. Byl také jedním z prvních, který si na střeše svého domu 

postavil malou elektrárnu. Byla třetí v opavském okrese. 

 

Rodinné solární elektrárny nabízejí perspektivu české 

fotovoltaice 

 

 Elektrárny Petra Klusoně si pochopitelně 

brzy všimli lidé, kteří se o solární energetiku 

začali zajímat nebo uţ měli instalovánu vlastní 

fotovoltaiku. Začali k němu do Velkých Hoštic 

jezdit pro rady. Spousta lidí si totiţ tehdy 

myslela, ţe si postaví elektrárnu, pak jim kaţdý 

měsíc jim na účet přijdou peníze a více uţ pro to 

udělat nemusejí. Pan Klusoň je brzy vyvedl 

z omylu. Mohl totiţ nabídnout bohaté 

zkušenosti, které získal při stavbě a schvalování 

vlastní. Jak sám říká, lidé, kteří za ním jezdili 

pro rady, jej zase naopak v mnohém inspirovali.  
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Co si myslíte, ţe vede běţného občana k rozhodnutí vyrábět elektrickou energii pro 

vlastní spotřebu fotovoltaickými články? 

Zjevně to bude asi to samé, co vedlo i mě. A to byly tři základní věci. Kdyţ jsem v roce 2008 

stavěl vlastní elektrárnu, chtěl jsem se na prvním místě aspoň částečným způsobem vymanit z 

dodavatelského monopolu skupiny ČEZ. Především proto, ţe náš rodinný dům spotřebuje 

hodně elektřiny a faktury za elektřinu podle toho vypadaly, tak jsem si zkrátka řekl, ţe s tím 

musím něco udělat. Za druhé, zajímám se o pasivní příjem. To znamená vyloučení 

zaměstnanců z výrobního procesu. Vyhledávám investice všech druhů a v souvislosti 

s investicemi jsem si všiml právě těchto alternativních zdrojů. A kdyţ jsem si spočítal 

návratnost investice do fotovoltaiky, tak se mi zdála velmi zajímavá a výhodná. Třetí, taková 

okrajová věc, byla snaha vyrobit aspoň trochu ekologické energie. Ne ţe bych byl zelený 

nebo ekolog, ale udělal jsem to částečně pro svůj lepší pocit a pochopitelně i pro zisk. A řekl 

bych, ţe stejným způsobem uvaţují investoři z řad obyčejných lidí.  

Jaký největší projekt v rámci fotovoltaických elektráren vaše firma realizovala? 

Specializujeme se na fotovoltaiku pro rodinné domy. Zde jsme pochopitelně limitováni 

velikostí střechy a její orientací k jihu. Vzhledem k tomu je pro nás limitující hodnotou 10 

kilowattpeaků instalovaného výkonu. Běţně stavíme elektrárny s výkonem pět aţ osm 

kilowatt s tím, ţe ty pětikilowattové jsou nejběţnější. Nicméně teď rozšiřujeme jednu 

elektrárnu na rodinném domě, kde máme k dispozici plochu několika střech. Zde jsme 

schopni dosáhnout výkonu aţ 15 kWp. Mám také klienta, kterému zpracovávám ekonomiku 

pro solární elektrárnu umístěnou na střeše fabriky, kde je instalováno 100 kWp výkonu. Coţ 

uţ je elektrárna, která svým výkonem dokáţe pokrýt spotřebu strojů ve výrobě.  

Jak dlouho trvá realizace projektu od původní myšlenky aţ po samotné zprovoznění 

elektrárny? 

Je to běh na poměrně dlouhou trať. Nejdříve musí investor získat souhlas distributora, coţ je 

na severní Moravě a ve Slezsku ČEZ. K tomu je třeba předloţit dokumenty o plánovaném 

výkonu elektrárny a způsobu jejího provozu. Ten funguje buď v rámci vládního programu 

Zelený bonus, který svým klientům doporučuji, nebo je zde systém výkupní ceny. Dále je 

třeba předloţit výpis z katastru nemovitostí, kde je fotovoltaika zakreslena. K těmto 

formulářům se ČEZ vyjádří do 30 aţ 60 dnů. Po získání kladného vyrozumění sepíše investor 

se stavitelem smlouvu a v tu chvíli dochází k montáţi elektrárny. Netrvá déle neţ pět dnů. Po 
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ní následuje další administrativa. Je třeba získat licenci od Energetického regulačního úřadu, 

coţ obnáší předloţení faktury za instalaci elektrárny pro prokázání vlastnictví, souhlas 

spoluvlastníka nemovitosti, pokud se jedná o rodinný dům a v případě, ţe provozovatel 

podniká, je třeba předloţit Energetickému regulačnímu úřadu ţivnostenský list. Po zaslání 

těchto listin ERÚ do 30 dní vystaví provozní licenci. Potom je třeba poslat další dokumenty 

společnosti ČEZ, která je posoudí a pošle smlouvu o připojení. Teprve po získání smlouvy 

můţe vlastník elektrárnu spustit. Celý tento proces trvá dva aţ tři měsíce.  

Jak rychle se nám vloţená investice vrátí? Můţeme při výpočtech vycházet z oficiálních 

statistik? 

Ano, výkupní ceny jsou nastaveny tak, aby kopírovaly návratnost v závislosti na cenách 

technologií. Řekl bych, ţe  někdy můţe být návratnost i rychlejší, především díky novým 

technologiím, které zvyšují efektivitu fotovoltaiky. Zároveň je třeba počítat s tím, kolik 

energie z elektrárny je domácnost schopna spotřebovat. Pokud spotřebuji 90% elektřiny, 

kterou moje fotovoltaika vyrobí, tak zároveň šetřím peníze, které bych musel zaplatit výrobci 

a distributorovi energie. Tento fakt návratnost ještě zvyšuje. Takţe, kdybych uvaţoval o 

pětikilowattové elektrárně s pořizovací cenou 220 tisíc bez daně, schopnosti spotřebovat 90% 

jejího výkonu a současných cenách energie, tak se návratnost zkrátí na pět aţ šest let oproti 

zákonem stanoveným patnácti. 

Cena elektřiny v Česku se prudce zvýšila. Nemají na to vliv i špatně stanovená pravidla 

pro přidělování provozních licencí? 

Celý problém vznikl tehdy, kdyţ lidé poznali, ţe fotovoltaika je výhodný bussines a začali 

stavět elektrárny na polích. Vše stálo na špatných legislativních základech. Kdyţ se na celou 

věc podívám očima ekologa, tak je nesmysl stavět solární elektrárny na polích. Velmi mě 

zlobí, kdyţ jedu na Moravu a vidím vinohrad, kde končí poslední hlava vinné révy a hned 

vedle trčí ze země fotovoltaický panel. Zkrátka celý legislativní rámec měl být postaven 

mnohem racionálněji, aby nemohlo dojít k tomuto neřízenému rozvoji. To znamená, ţe měli 

být podporováni pouze ti provozovatelé, kteří chtěli fotovoltaiky stavět na střechách domů a 

průmyslových objektů. Myslím, ţe nemůţe být nic lepšího, neţ kdyţ provozovatel 

spotřebovává elektřinu, kterou sám vyrobil, na chod strojů ve své firmě. A teprve případný 

přebytek energie potom dodá do sítě. Přesně tak měl být systém nastaven od začátku, a kdyby 

si to poslanci včas uvědomili, tak nemusela situace zajít tak daleko, jako je dnes.  
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Co si myslíte o zpětně zavedené sráţkové dani, která byla uvalena na energii 

z fotovoltaických elektráren? 

Je to lumpárna. Na jedné straně rozumím ministrovi financí, který je v nezáviděníhodné 

pozici a navíc si myslím, ţe záleţitosti okolo rozvoje solární energetiky byly buďto špatně 

promyšlené, coţ vzhledem k odbornosti zainteresovaných v podstatě vylučuji, nebo šlo o 

záměr jak podpořit podnikatelskou lobby. Jistě, pokud bych byl správcem státní pokladny a 

viděl bych v rozpočtu díru v podobě „fotovoltaického tunelu“, pak bych se této situaci také 

snaţil nějakým způsobem zabránit. Pochopitelně nejde zpětně zrušit zákon o podpoře 

obnovitelných zdrojů energie, kdyţ nás k této podpoře zavazuje systém evropského práva. 

Jediným legálním způsobem pak v tomto případě bylo zdanění. Nic to ale nemění na mém 

názoru. Navíc bych řekl, ţe zahraniční společnosti mají reálnou šanci vysoudit na státu 

odškodné v arbitráţi pro zmařenou investici. Hůře jsou na tom domácí podnikatelé, kteří by 

celou záleţitost museli táhnout aţ k ústavnímu soudu, protoţe stát si můţe zavádět daně, kdy 

chce. Ale jako podnikatel jsem rozhodně proti této dani. 

Co si myslíte, ţe bude následovat po skončení ţivotnosti fotovoltaických elektráren 

v ČR? 

Mohou nastat dvě situace. Jednak jsou zde ti, co provozují elektrárnu umístěnou na vlastním 

domě. Pro ty se toho moc nezmění, protoţe většina výrobců přikládá ke svým panelům 

certifikát stálosti výkonu. Výkon panelu pochopitelně postupem času klesá, nicméně i po 25 

letech, coţ je přepokládaná ţivotnost, bude mít tento panel stále 80% svého výkonu. V praxi 

to znamená, ţe po 25 letech uţ provozovatelé nic nefakturují, ale jejich fotovoltaika má stále 

80% výkonu. Takţe dokud budou elektrárny fungovat, tak z nich budou odebírat elektřinu. 

Tím pádem by byli sami proti sobě, kdyby se rozhodli panely demontovat. Těţko říct, co se 

stane těm, kteří mají elektrárnu na poli. Obzvlášť, pokud to budou společnosti s ručením 

omezeným. Pak je dle mého názoru velmi pravděpodobné, ţe s.r.o., které vlastní elektrárny 

čistě za účelem prodeje energie, ze dne na den vyhlásí úpadek. Potom pochopitelně státu 

zůstane v ruce černý Petr v podobě nefunkčních panelů na polích. A to by mohl být 

v budoucnu velký problém. 
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Je vůbec ekologická likvidace fotovoltaických článků po skončení jejich ţivotnosti 

reálná? 

V tom nevidím ţádný problém. Naopak bych řekl, ţe likvidace bude poměrně 

lukrativní bussines, protoţe kdyţ se podíváte na panel, tak je tvořen křemíkovými články, 

sklem a hliníkem. Vše jiţ dnes dokáţeme recyklovat a znovu vyuţít, tím pádem je zde velká 

pravděpodobnost, ţe i likvidace panelů můţe být jednou dobrým podnikatelským záměrem. 

 

4.4Anketa 

Anketní otázku jsem kladl vysokoškolským studentům různých oborů a různých míst v České 

republice. Především mě zajímal jejich osobní názor a také znalosti související s tímto 

tématem. 

 

Myslíte si, ţe má být ţivotnost fotovoltaických elektráren striktně stanovena zákonem a 

poté musejí být odstraněny ze zemědělské půdy bez moţnosti obnovy? 

Olga Svobodová, studentka farmacie: 

Myslím si, ţe by převáţně mělo záleţet na domluvě majitele pozemku s investorem, kterému 

patří elektrárna. Pokud by majitel pozemku na svém poli elektrárnu uţ dále mít nechtěl, pak 

by ji investor musel odstranit. Ale pokud je to přímo pozemek investora, tak proč by si tam 

nemohl elektrárnu postavit znovu. Je to spíš záleţitost osobního vlastnictví, do kterého by stát 

svými zákony dále neměl zasahovat. 

Zdeněk Dubový, student medicíny: 

Podle mého názoru záleţí na tom, jestli má investor ten pozemek pouze pronajatý, nebo jestli 

je součástí jeho majetku jako celá elektrárna. Ale jestli je opravdu vlastníkem pozemku 

investor, pak nevidím důvod. Proč by do těchto věcí měl zasahovat stát a je to ryze soukromá 

záleţitost. 

Mikuláš Sýkora, student práv: 

Určitě bych byl pro zákaz stavby fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě. Protoţe 

kdyţ vidím, jak na jiţní Moravě stavějí solární panely na nějakém poli nebo vinici, kterou tím 
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v podstatě znehodnotí na několik desítek let, tak se mi to vůbec nelíbí. Rozhodně bych byl pro 

tento zákaz a naopak bych podpořil investory, kteří chtějí pro elektrárny vyuţít plochu střech 

továren nebo skladišť.  

Ivana Doleţalová, studentka IT 

Já obecně s těmi elektrárnami nesouhlasím. Podle mě je jejich návratová hodnota příliš 

vysoká, takţe neţ se zaplatí, budou řadu let zabírat místo na zemědělsky vyuţitelné půdě. 

Kdyby to bylo omezené zákonem, nebude je mít na poli postavené kaţdý druhý, protoţe by to 

znamenalo, ţe se hned tak jejich pořizování nevyplatí. Vyuţití půdy jakoţto zemědělské je 

podle mě přínosnější neţ zábor plochy pro stavbu elektráren. 

Vladimíra Pospíchalová, studentka ekonomie 

Fotovoltaické elektrárny nikdy neměly být postaveny na zemědělské půdě. Měly být pouze na 

plochách, kde nebrání jinému vyuţití, zejména pak pěstování zeleniny. Pro jejich stavbu měly 

být od začátku vyuţívány střechy, pouště, skály a podobně. 
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5 ZÁVĚR 

Závěrem lze konstatovat, ţe i přes počáteční pomalý rozvoj od roku 2004 se 

fotovoltaiky staly čtvrtým nejvýznamnějším zdrojem elektřiny v rámci skupiny OZE. 

Nejprogresivněji rostl instalovaný výkon fotovoltaických elektráren mezi léty 2009 aţ 2010 a 

to téměř o 700%, čímţ tyto elektrárny získaly primát v rychlosti rozvoje v rámci skupiny 

OZE. Tento růst byl způsoben především výrazným zlevnění fotovoltaických technologií a 

také velmi štědrým systémem evropských i státních dotací.  

S významem obnovitelnými zdrojů energie je počítáno především do budoucna, jak 

uvádí SEK. Dle strategické vize SEK by v roce 2050 mělo dojít k vyrovnání podílů 

jednotlivých sloţek energetického mixu. To znamená, ţe by kaţdá z pěti sloţek měla 

zastupovat podíl přibliţně 20%, coţ by pro některá odvětví znamenalo redukci výroby 

(především pro uhelné elektrárny), zatímco pro OZE by tento cíl znamenal moţnost dalšího 

výrazného rozvoje. Prozatím lze pouze konstatovat, ţe se podařilo dosáhnout indikativního 

cíle roku 2010 v podobě dosaţení hrubé domácí spotřeby elektřiny z OZE ve výši 8% a 

dokonce jej i překročit (bylo dosaţeno 8,32%). 

Nečekaný a razantní růst musel být zastaven aţ zákazem udělování licencí pro provoz 

solárních elektráren a zpětným zavedením sráţkové daně. Tato daň byla zavedena pro 

fotovoltaiky, které instalovaným výkonem překračují limit 30 kWp nebo jsou umístěny jinde 

neţ na střeše nebo obvodové zdi. Pokud by nedošlo k těmto opatřením, pak mohl velmi reálně 

hrozit kolaps české distribuční sítě z důvodu přetíţení. Nicméně díky výše uvedeným 

omezením měl prudký rozvoj solárních elektráren pouze negativní vliv na ceny energií 

v České republice, které se skokově zvýšily, přičemţ zde zároveň vzniklo riziko arbitráţí ze 

strany zahraničních investorů, pro zmařenou investici do fotovoltaiky. I přes zmiňovaná fakta 

je vhodné připomenout, ţe podíl hrubé výroby elektřiny ze solárních elektráren představuje 

pouze 0,72% z celkové hrubé domácí výroby energií. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Pouţité znaky a jednotky: 

€    Euro 

§    paragraf 

˚C    stupeň Celsia 

CO2    oxid uhličitý 

GWh    gigawatthodina 

km
2    

kilometr čtvereční 

kWh    kilowatthodina 

MW    megawatt 

MWp    megawattpeak 

Pouţité zkratky: 

ČEA    Česká energetická agentura 

ERDF    Evropský fond pro regionální rozvoj 

ERÚ    Energetický regulační úřad 

ES    Evropská společenství 

FVE    Fotovoltaické elektrárny 

IEE    Inteligent energy europe programme 

MPO    Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŢP    Ministerstvo ţivotního prostředí 

OECD    Mezinárodní energetické agentury při 

OPPI    Operační program Podnikání a inovace 

OPŢP    Operační program Ţivotního prostřední 
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OZE    Obnovitelné zdroje energie 

Sb.    Sbírky 

SEK    Státní energetická koncepce
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