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Nesouhlas s ukončením podpory výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů 
Záměr novely zákona, kterým je ukončení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
považujeme za předčasný. Podpora obnovitelných zdrojů byla zavedena s cílem odstranit jejich 
znevýhodnění ve srovnání s fosilními palivy. Zvýhodnění elektřiny z fosilních paliv, do jejíž ceny 
stále nejsou zahrnuty externality, dosud trvá. Diferencovanou, limitovanou a časově omezenou 
podporu obnovitelných zdrojů proto navrhujeme zachovat v následujícím rozsahu. 

Pro nové instalace malých fotovoltaických a malých větrných elektráren do výkonu 30 kWp (tedy 
malé instalace nejčastěji na střechách domů) navrhuje Hnutí DUHA od roku 2014 zcela odstoupit 
od podpory formou minimálních výkupních cen a nahradit ji takzvaným systémem net-metering. 
Podpora tímto systémem je založena na tom, že: 

 Majitel malé elektrárny dodává svoji přebytečnou produkci bezplatně do sítě a ekvivalentní 
množství elektřiny může bezplatně odebrat. Dodané a odebrané množství elektřiny 
zaznamenává obousměrný měřič.  

 Při ročním vyúčtování zaplatí majitel fotovoltaické elektrárny distribuční společnosti ve 
smluveném tarifu rozdíl mezi spotřebovanou a dodanou elektřinou.  

 Dodá-li provozovatel elektrárny více elektřiny než spotřebuje, distribuční společnost za 
přebytek neplatí.  

Tato podpora stimuluje budování malých elektráren zásobujících domácnosti či malé firmy a sníží 
jejich účty za elektřinu. 

V případě ostatních obnovitelných zdrojů elektřiny je vhodné a bezpečné v období do roku 2020 
zachovat princip minimálních výkupních cen.  

Potenciál větrné energie není využíván dostatečným tempem. Je proto třeba neomezovat nárok na 
minimální výkupní ceny hodnotami instalovaného výkonu nebo produkce elektřiny uvedenými v 
NAP ČR. Limit pro podporu větrných elektráren je však vhodné zavést v případě, že by jejich 
produkce do roku 2020 měla překročit hodnotu 3000 GWh (sedminásobek současné produkce).  

Ani v případě bioplynových stanic není vhodné limitovat nárok na minimální výkupní ceny 
hodnotami instalovaného výkonu nebo produkce elektřiny uvedenými v NAP.  Limit pro podporu 
bioplynových stanic – z důvodu prevence vysokých cen – by měl být zaveden pouze v případě, že 
by jejich produkce měla do roku 2020 překročit hodnotu 5000 GWh (3,5násobek současné 
produkce). Podpora by měla jít přednostně na výstavbu bioplynových stanic používajících 
bioodpady získané z komunálních odpadů. Nikoli jak tomu bylo nyní. 

 
 

Zcela zrušit podporu pro neobnovitelné druhotné zdroje - 
především pro energetické využití směsných komunálních 
odpadů 
 
Podpora elektřiny z druhotných zdrojů by měla být zcela zrušena (konkrétně vyškrtnout celý §5 a v 
§56: zrušit body: 1,3, 11, 12, 14, 15) především pro energetické využití směsných komunálních 
odpadů. Tato podpora je zcela nesystémová a podkopává cíle schválených dlouhodobých 
koncepcí v odpadovém hospodářství.  
 
Důvod číslo 1: V předkládací zprávě stojí: „Důvodem připravené novely zákona je zvyšující se 
finanční zátěž pro spotřebitele elektřiny a potažmo i pro státní rozpočet, způsobená hrazením 
nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny. Proto je nutné zavést 
v systému obnovitelných zdrojů energie opatření na stabilizaci dopadů této podpory na 
konkurenceschopnost českého průmyslu i na obyvatele České republiky.“ Pokud jde tedy 
předkladatelům skutečně o snížení zátěže pro spotřebitele, proč nezruší podporu elektřiny z 
druhotných zdrojů, kterou po nás nikdo nepožaduje. Narozdíl od podpory obnovitelných zdrojů 



energie, ke které jsme se zavázali směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 
23. dubna 2009, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů? 
 
Důvod číslo 2: Podle §5 (4) se v případě elektřiny vyrobené energetickým využíváním 
komunálního odpadu podpora elektřiny z druhotných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou 
z jeho biologicky nerozložitelné části, protože na biologicky rozložtelnou část je podpora jako na 
obnovitelný zdroj energie. Zákon tedy podporuje výrobu elektřiny ze spalování komunálních 
odpadů a to jak z části, která je biologicky rozložitelná (stanoveno na 60 %), tak navíc i z části, 
která není biologicky rozložitelná (40 %).  
 

A) Pokud by zákon podporoval pouze obnovitelné zdroje energie, měly by spalovny (neboli 
zařízení na energetické využívání odpadů) podporu na 60 % (biologicky rozložitelná část) 
spalovaných odpadů. I tato provozní podpora pro pálení nevytříděných bioodpadů je vyšší než v 
podstatě nulová podpora státu na recyklaci (rozuměj kompostování) pracně vytříděných 
bioodpadů. Již zde je zásadní problém, neboť rámcovou směrnicí o odpadech daná závazná 
hierarchie nakládání s odpady požaduje i politickou podporu směřovat přednostně do recyklace 
před energetickým využitím. Realita je však taková, že provozní dotace jsou k dispozcii pouze pro 
pálení odpadů. Vzhledem k tomu, že neočekáváme, že by bylo řešením zavedení provozní dotace 
na recyklaci bioodpadů. Návrh řešení: Tento rozpor se závaznou hierarchií nakládání s odpady by 
šel řešit ukončením podpory pro spalování biologicky rozložitelné části od 31.12.2013 v zařízeních 
na energetické využívání směsných komunálních odpadů a dále například nastavením investičních 
dotací ze Strukturálních fondů pouze na prevenci, opakované použití a recyklaci a nikoli na 
energetické využití. 
 

B) V případě podpory pro druhotné zdroje, tedy pro druhou biologicky nerozložitelnou část 
komunálních odpadů  (40 %) se stanovuje podpora pro pálení nevytříděných odpadů zbylých ve 
směsném komunálním odpadu. Opět i zde celá řada odpadů nemá k dispozici prakticky žádnou 
provozní dotaci pro recyklaci. Naopak tento zákon stanovuje provozní dotaci na jejich energetické 
využití (spálení). To je opět v rozporu s rámcovou směrnicí o odpadech, která v článku 4 odstavec 
(1) požaduje aby: „Jako pořadí priorit pro právní předpisy a politiku v oblasti předcházení vzniku 
odpadů a nakládání s nimi se použije ... hierarchie způsobů nakládání s odpady.“ Návrh řešení: 
Tento rozpor se závaznou hierarchií nakládání s odpady by šel řešit ukončením podpory pro 
spalování druhotných zdrojů od 31.12.2013 v zařízeních na energetické využívání směsných 
komunálních odpadů. 
 
Důvod číslo 3: Stále platný Plán odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR) požaduje 
zvýšení míry recyklace komunálních odpadů na 50 %, nyní však dosahujeme pouze cca 31 %. 
POH ČR přitom určuje priority pro způsob nakládání s odpadem. V souladu s POH ČR by tedy 
bylo podporovat především recyklaci komunálních odpadů, ale tento návrh zákona podporuje 
naopak jeho energetické využití. Přičemž žádný cíl pro zvýšení energetického využití POH ČR 
neobsahuje. Tento zákon v rozporu s POH ČR stanovuje provozní dotaci / finanční podporu pro 
energetické využití odpadů, aniž by bylo k dispozici obdobné zvýhodnění také pro materiálové 
využití.  


