
Protiústavnost nastavení podpory výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a její důsledky. 

Oč jde: 

Dodržování ústavnosti a ochrana demokracie je v poslední době velmi diskutované téma a 

zjevně vyžaduje i občanskou angažovanost. Máme před sebou příklad, kdy všechny tři složky 

státní moci, tj. moc zákonodárná, výkonná i soudní, mohou svou nečinností připravit společnost o 

stovky miliard Kč a ty skončí v rozporu se zákonem a ústavou v kapsách vlivných soukromých 

subjektů.  

Východiska:  

Článek 2. odstavec (3) Ústavy České republiky: 

Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které 

stanoví zákon. 

Článek 2. odstavec (2) Listiny základních práv a svobod: 

Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 

zákon stanoví. 

§ 6 odstavec (1) písmeno b) bod 1 zákona č. 180/2005 Sb.: 

Úřad (myšleno Energetický regulační úřad – ERÚ) stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní 

ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů (dále jen "výkupní ceny") samostatně pro jednotlivé druhy 

obnovitelných zdrojů a zelené bonusy tak, aby pro zařízení uvedená do provozu po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona bylo při podpoře výkupními cenami dosaženo patnáctileté doby návratnosti 

investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady 

na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji 

a doba využití zařízení a které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. 

§ 4 odstavce (1) a (2) vyhlášky č. 475/2005 Sb.  

(1) Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory 

výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů je splnění hodnot technických a 

ekonomických parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při nichž výrobce elektřiny z 

obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne  

a) přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který je určen 

průměrným váženým nákladem kapitálu, a  

b) nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu životnosti 

výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu.  

(2) Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů samostatně pro jednotlivé 

podporované kategorie obnovitelných zdrojů a vybrané technologie, které při výrobě elektřiny z 

obnovitelných zdrojů umožňují splnit požadovaná ekonomická kritéria podle odstavce 1, jsou 

uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

     § 54 odstavec (5) zákona č. 165/2012 Sb.: 

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které 

vznikl nárok na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů, trvá nárok na podporu 

elektřiny podle tohoto zákona po dobu životnosti výrobny elektřiny podle dosavadních právních 

předpisů. 
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Jak se to zvrtlo:  

 Citovaný § 6 odst. (1) písm. b) bod 1 zákona č. 180/2005 Sb. udává jednoznačnou 

metodu výpočtu podpory pomocí ekonomických termínů a určitých číslovek (jde o standardní úlohu 

ekonomie) a ukládá ERÚ stanovit vyhláškou indikativní technické a ekonomické parametry 

elektráren, které slouží jako data pro výpočet podpory podle metody zákona. 

ERÚ vydal vyhlášku č. 475/2005 Sb., kde v podle zákona č. 180/2005 Sb. každoročně (až 

na rok 2008) aktualizované Příloze 3 uvádí technické a ekonomické parametry elektráren (viz 

citovaný § 4 odst. (2) vyhlášky č. 475/2005 Sb.).  

ERÚ ale v této vyhlášce uvedl i svou vlastní metodu výpočtu podpory odlišnou od 

metody v zákoně. ERÚ totiž v citovaném § 4 odst. (1) vyhlášky č. 475/2005 Sb. uvedl pod 

písmeny a) a b) dodatečné podmínky pro výpočet podpory, které jsou obecně neslučitelné 

s citovaným ustanovením § 6 odst. (1) písm. b) bodem 1 zákona č. 180/2005 Sb.. Tyto dodatečné 

podmínky ERÚ použil pro výpočet podpory, přičemž metodu stanovení podpory podle § 6 odst. 

(1) písm. b) bodu 1 zákona č. 180/2005 Sb. ignoroval, což vedlo k navýšení podpory o téměř 30 

% oproti požadavku zákona.   

Toto jednání ERÚ je v jasném rozporu s citovanými čl. 2. Odst. (3) Ústavy České 

republiky i s čl. 2. odst. (2) Listiny základních práv a svobod, neboť zákon ERÚ neukládá vytvořit 

svou vlastní metodiku výpočtu podpory (ERÚ to však učinil) a ERÚ stanovil podporu jiným 

způsobem, než jak ukládá zákon. 

Zákon č. 180/2005 Sb. sice pozbyl účinnost ke dni 1. 1. 2013, ale podle citovaného § 54 

odst. (5) platného zákona č. 165/2012 Sb. musí být podpora pro elektrárny uvedené do provozu 

před 1. 1. 2013 nadále stanovována způsobem, jako by zákon č. 180/2005 Sb. a jemu příslušné 

právní normy stále platily. Jelikož podpora byla a stále je stanovena v rozporu s ustanovením § 

6 odst. (1) písm. b) bod 1 zákona č. 180/2005 Sb., je tudíž i v rozporu s §54 odst. (5) zákona č. 

165/2012 Sb. a porušování čl. 2. Odst. (3) Ústavy České republiky i čl. 2. odst. (2) Listiny 

základních práv a svobod přetrvává. 

 

Důsledky pro dnešek a blízkou budoucnost: 

 Svévolné navýšení podpory použitím nezákonné metodiky představovalo rozhodující počin 

nadkritické velikosti zapříčiňující synergickým spojením s neovlivnitelným pádem cen 

technologií v letech 2009 a 2010 rozmach instalací fotovoltaických elektráren. Tento rozmach lze 

považovat za nežádoucí, neboť již nijak nepomohl k rozvoji fotovoltaických technologií (rozsáhlé 

továrny na výrobu panelů byly již v té době postaveny) a odsál obrovské množství prostředků na 

investice do tehdy ekonomicky zdaleka nejnevýhodnějších „zelených“ opatření. Fotovoltaická 

lobby získala díky obrovským „přislíbeným“ veřejným prostředkům i nadkritický vliv na vládu a 

zákonodárce a podařilo se jí zabránit včasné novele zákona č. 180/2005 Sb.  

I přes zavedení tzv. solárního odvodu vznikly podle existujícího nastavení podpory 

společnosti závazky vůči dodavatelům elektřiny z obnovitelných zdrojů blížící se 1 bilionu Kč.  

Zhruba 300 miliard Kč z těchto závazků jde ale nad rámec zákona a v právním státě tudíž 

nemohou být vyplaceny (neexistuje pro to žádný zákonný důvod)! Jenže státní moc nehodlá 

nezákonně stanovenou výši podpory změnit! Zřejmě se očekává, že 10 milionů bezbranných 

občanů bez odporu zaplatí vlivným soukromým subjektům 300 miliard Kč navíc! Pokud se tak 

stane, budou flagrantně porušeny čl. 2. Odst. (3) Ústavy České republiky i čl. 2. odst. (2) Listiny 

základních práv a svobod s nebezpečím vzniku dalších podobných případů.  
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Postoj státní moci k problému: 

 Dosavadní zkušenosti s jednáním relevantních institucí všech složek státní moci, na které 

jsem se doposud obrátil, či byly jinými subjekty osloveny, zatím ukazují, že žádná instituce, byť to 

spadá do její kompetence, nechce problém řešit a primárně hledá důvody, jak se ze záležitosti 

vyvléci. Podrobný popis situace a její analýza jsou uvedeny v článku:    

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jiri-svoboda-zasadni-problem-podpory-

obnovitelnych-zdroju-nespociva-ve-zneni-zakona-nybrz-v-jeho-nedodrzovani 

 

Důkazní materiál a jeho vyhodnocení:          

Prakticky veškerý důkazní materiál představují příslušné tehdy platné právní předpisy, 

z nichž lze protiústavnost nastavení výše podpory obnovitelných zdrojů vyvodit. Je třeba 

analyzovat text relevantních právních předpisů a použít základů ekonomie a elementárních 

matematických dovedností. Tento text poskytuje návod, kam napřít úsilí. Je nutné provést 

opravdu nezávislou analýzu problému, nechat ji z několika stran nezávisle zoponovat a až po 

nezbytných korekcích ji přijmout. Nelze postupovat „obvyklým“ způsobem tj. vyslechnout svědky 

případu a jen na základě jejích výpovědí učinit závěr. Je totiž třeba varovat, že podstatná část 

svědků případu není nezaujatá (sami jsou způsobitelé či účastníci problému). Je třeba pečlivě 

zvážit, kdo bude v kauze spolehlivě zastupovat postižené občany! Jen věcná a korektně vedená 

analýza důkazního materiálu (relevantních právních předpisů) může vést k objektivnímu posouzení 

záležitosti. V případě jakýchkoli pochybností, nesrovnalostí, potřeb či nejasností jsem připraven ke 

spolupráci. 

 

Shrnutí: 

 Zákon č. 180/2005 Sb. byl řádně přijat a proto je závazný pro příjemce i plátce podpory. 

Kdyby byla podpora stanovena podle tohoto zákona, tj. podle citovaného § 6 odst. (1) písm. b) 

bodu 1, k nežádoucímu bouřlivému rozvoji obnovitelných zdrojů v letech 2009 a 2010 by 

zřejmě nedošlo! Obecně je podpora podle § 6 odst. (1) písm. b) bodů 1 a 2 zákona č. 180/2005 Sb. 

z podnikatelského hlediska neatraktivní, ale za příznivých (tudíž málo častých) okolností mohou 

být projekty lukrativní. Zákon č. 180/2005 Sb. zřejmě zamýšlel využít hlavně ty nejpříznivější 

podmínky pro podnikání, byť se o podnikání nikde nezmiňuje.   

 Pokud je Česká republika právním státem, nelze při stanovení celkové výše podpory 

postupovat jinak, než jak stanoví čl. 2. Odst. (3) Ústavy České republiky a čl. 2. Odst. (2) Listiny 

základních práv a svobod. Nezbývá tedy než vyjít z ustanovení § 54 platného zákona č. 165/2012 

Sb. a striktně nastavit celkovou výši podpory podle právních předpisů platných v době 

uvedení elektráren do provozu. Tedy právě tak, jak určil § 6 odst. (1) písm. b) body 1 a 2 zákona 

č. 180/2005 Sb., neboť jiná zákonná ustanovení se metodou výpočtu výše podpory nezabývají.     

Předběžné výpočty ukazují, že uvedení podpory do souladu se zákonem (tj. splnění v 

právním státě samozřejmého požadavku) ušetří v letech 2019-2029 státnímu rozpočtu ročně asi 30 

miliard Kč. Podle citovaněho Čl. 2. odst. (3) Ústavy České republiky státní moc slouží všem 

občanům. Praxe je však taková, že v tomto případě státní moc hodlá všechny občany 

protizákonně obrat o stovky miliard korun a nasměrovat je do kapes velmi vlivných 

soukromých subjektů. Situace je ale složitá, protože tyto vlivné soukromé subjekty, kterým jde o 

obrovské peníze, všemožně usilují o zachování současného protizákonného a protiústavního stavu. 

To se projevuje například běžně uváděným nepravdivým tvrzením, že podpora byla správně 

nastavena podle špatného zákona. Intenzivní medializace takového tvrzení vyvolává ve 

společnosti dojem, že se záležitostí nelze nic udělat. Projevuje se to i tak, že se relevantní orgány 

státní moci vyhýbají řešení problému (odmítají sloužit občanům), byť je to v jejich kompetenci 

a jejich ústavní povinností.        
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Otázky na ústavní činitele: 

Ve shodě s jakými zákonnými ustanoveními je současná podpora obnovitelných zdrojů 

stanovena a prováděna?     

ERÚ v roce 2005 nastavil podporu obnovitelných zdrojů podle své vyhlášky jiným 

způsobem, než jak stanovuje zákon, a zapříčinil tak České republice škodu dosahující výše 1 

bilionu Kč. Je takový postup v souladu s Článkem 2. odstavcem (3) Ústavy České republiky a 

Článkem 2. odstavcem (2) Listiny základních práv a svobod? 

Služba státní moci všem občanům je jedno ze základních lidských a ústavních práv. Pokud 

ERÚ protizákonně obere bezbranné občany o stovky miliard korun, nasměruje je do kapes 

velmi vlivných soukromých subjektů a všechny složky státní moci jen nečinně přihlíží, je to 

přijatelný způsob naplňování základních lidských a ústavních práv občanů?    

Dnes je Česká republika považována za právní stát. Bylo by ji možno za právní stát 

považovat i po té, co by za vědomí všech složek státní moci nedošlo k nápravě výše podpory 

obnovitelných zdrojů energie jejím striktním uvedením do souladu se zákonem?   

 

Jiří Svoboda  
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