
Podpora OZE byla od počátku nastavena protiústavně v rozporu se zákonem, situace stále 

přetrvává. 

V roce 2005 byl přijat zákon č. 180/2005 Sb. (dále jen zákon) na podporu výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Cílem zákona bylo mimo jiné ověřit, zda podle něj 

stanovená výše podpory umožní dosáhnout v roce 2010 indikativního nezávazného cíle 

výroby 8 % spotřebované elektřiny z OZE.  

Několik měsíců po přijetí zákona, ještě před nabytím jeho platnosti, vydal Energetický regulační 

úřad (ERÚ) svou vyhlášku (475/2005 Sb.), ve které změnil zákonem jednoznačně daný postup 

pro výpočet podpory OZE a svévolně tak navýšil podporu OZE o téměř 30 %. Tím ERÚ porušil 

čl. 2 odstavec 3 Ústavy České republiky i čl. 2 odstavec 2 Listiny základních lidských práv a 

svobod. Navíc ERÚ tímto krokem znemožnil splnit výše zmíněný cíl zákona.   

Toto „pochybení“ ERÚ se v letech 2009 a 2010 rozhodujícím způsobem podepsalo na tzv. 

solárním boomu, kdy se nad rámec zákona navýšená podpora synergicky sečetla s pádem cen 

fotovoltaických technologií a o instalace solárních elektráren vznikl obrovský zájem. Místo toho, 

aby ERÚ koncem roku 2008 vyhodnotil aktuální data o cenách fotovoltaických technologií, jak 

ukládá zákon (ERÚ to ale neudělal), a přiznal chybu v nastavení podpory, vysílal ERÚ 

zákonodárcům a vládě vágní varovné signály o potřebě legislativních změn, které by ERÚ 

umožnily podporu volněji korigovat. Jenže v té době již byla fotovoltaická lobby napojená na 

bezprecedentní státní podporu velmi vlivná a úspěšně blokovala jednání o změně zákona. 

Příslušná novela byla schválena až v roce 2010, kdy už ale bylo zaděláno na fotovoltaický 

problém přesahující půl bilionu (500 000 000 000) Kč. Pokud dodatečně nedojde ke snížení 

podpory uvedením do souladu se zákonem, budou ji muset bezbranní odběratelé elektřiny a 

daňoví poplatníci v plné výši zaplatit. Za každou kilowatthodinu v hodnotě asi 1 Kč vyrobenou 

ze slunce všichni nedobrovolně platíme v průměru 13 Kč, hodina slunečního svitu nás každého 

stojí 2 Kč a celkem nás tato „chyba“ ERÚ přijde v průměru na více než 50 tisíc Kč na hlavu.  

Má se za to, že Česká republika je demokratický právní stát. Přesto, jakoby náhodou, se o 

tomto našem zatím největším tunelu 21. století, očividně způsobeným protiústavním jednáním 

úřadu, nemůže v médiích otevřeně psát a diskutovat. Politici, soudy (včetně ústavního), 

ombudsmani či relevantní úřady dávají od problému ruce pryč. Policie české republiky a její 

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality zametla trestní oznámení pod koberec, když 

nepravdivá vysvětlení přizvaných osob (často samotných viníků) nezávisle neprověřila a 

nekonfrontovala s právními předpisy.  

Článek 2 odstavec 3 Ústavy České republiky říká: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji 

uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ Existující realita je ale 

taková, že státní moc hodlá obrat bezmocné občany o téměř bilion Kč (to je celková výše za 

podporu všech OZE) a podstatnou část této sumy poslat v rozporu ústavou nad rámec zákona 

do kapes velmi vlivných soukromých subjektů. Ty pro takové peníze dokáží zajistit nečinnost 

všech složek státní moci (zákonodárné, výkonné a soudní) i mlčení široce sledovaných médií.  

Díky „mediální osvětě“ jsou lidé ochotni vyjít do ulic kvůli banálním kauzám. Představená 

kauza, kterou lze považovat za vrchol arogance státní moci s vážnými důsledky na životní 

úroveň obyvatel, ale nechává občany v klidu, protože se jí media neujala. Pak ale státní moc 

může být vůči občanům stále bezohlednější! Legální způsob posvěcený ústavním soudem jak 

uvést podporu do souladu se zákonem existuje. Je možné z výroby elektřiny z OZE zavést 

odvody ve správné výši po správnou dobu, naplnit tak zákon a ušetřit zhruba 300 miliard Kč. 

Dostatečně mocných kritiků nehorázné podpory OZE máme dost, ale postarat se o nápravu 

nehodlají. Najednou protiústavnost a protizákonně vyplacené stovky miliard Kč ze státního 

rozpočtu do soukromých kapes žádnému z nich nevadí. Můžeme ale v takovém případě 

považovat ČR za demokratický právní stát?  
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