
Poãátek získávání energie ze sluneãního záfiení se
datuje zhruba do 60. let minulého století, av‰ak
prudk˘ rozvoj tohoto odvûtví na na‰em území
mÛÏeme zaznamenat zejména v nûkolika posled-
ních letech. DÛvodem skokového nárÛstu poãtu
podnikatelÛ pÛsobících v této oblasti bylo pfiede-
v‰ím nastavení velmi v˘hodn˘ch podmínek ze
strany státu. DaÀové a dal‰í úlevy fakticky zna-
menaly návratnost investice v fiádu nûkolika má-
lo let. Vysok˘ poãet fotovoltaick˘ch elektráren
v‰ak zaãal neúmûrnû zatûÏovat státní rozpoãet
a mûl za následek zv˘‰ení cen energií, coÏ s sebou
pfiineslo fiadu dal‰ích negativních efektÛ. Tuto si-
tuaci se rozhodli zákonodárci fie‰it omezením v˘-
hod, a to zejména formou dodateãn˘ch zdanûní
v˘nosÛ z tohoto druhu podnikání. Prakticky ze
dne na den tak do‰lo ke zmûnû – z velmi v˘hod-
né investice se náhle stala investice nejistá, v nû-
kter˘ch pfiípadech i nev˘hodná. Legislativní
opatfiení se samozfiejmû setkala s negativními re-
akcemi podnikatelÛ. Mnoho jich plánuje proti
tûmto opatfiením brojit v‰emi právními prostfied-
ky. Zejména ze strany zahraniãních vlastníkÛ se
âeská republika vystavuje riziku mezinárodních
arbitráÏí, a to z dÛvodu poru‰ení dohod o pod-
pofie a ochranû investic. Cílem tohoto ãlánku je
popsat, co souãasnou situaci zpÛsobilo, zmapo-
vat aktuální v˘voj a analyzovat moÏná rizika.

DÛvody zavedení státní
podpory pro energii
z obnoviteln˘ch zdrojÛ

PoÏadavek podpory v˘roby elektrické energie
z obnoviteln˘ch zdrojÛ pramení z evropského
práva. V oblasti právní úpravy regulace obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie je v˘znamná pfiede-
v‰ím Smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/28/ES, o podpofie vyuÏívání energie z ob-
noviteln˘ch zdrojÛ a o zmûnû a následném zru-
‰ení smûrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (dále
jen „Smûrnice 2009/28/ES“). Ve tfietím ãlánku
této smûrnice je stanoveno, Ïe do roku 2020 by
nejménû 20 % spotfiebované energie na území
EU mûlo pocházet z obnoviteln˘ch zdrojÛ. Pro
kaÏd˘ stát byl stanoven konkrétní cíl, kterého
musí do roku 2020 dosáhnout. V âeské republi-
ce by do stanoveného data mûlo pocházet z ob-
noviteln˘ch zdrojÛ nejménû 13 % z celkové
spotfieby energie.

âlenské státy mají povinnost pfiijmout Ná-
rodní akãní plán pro energii z obnoviteln˘ch
zdrojÛ, v nûmÏ mají b˘t specifikována opatfiení,
která byla a budou státem pro splnûní tûchto cí-
lÛ pfiijata. V souladu se Smûrnicí 2009/28/ES
vypracovalo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu
v ãervenci 2010 Národní akãní plán âeské re-
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lhÛtû. O to je toto pikantnûj‰í, Ïe sám Evropsk˘
parlament pak uvedl ve svém Prohlá‰ení ze dne
9. záfií 2010 o nedostateãnû transparentním pro-
cesu a pfiípadnû problematickém obsahu ob-

chodní dohody o boji proti padûlání (ACTA)
(2011/C 308 E/17), Ïe by Komise „mûla oka-
mÏitû zvefiejnit v‰echny dokumenty související
s probíhajícími jednáními“.

Fotovoltaické elektrárny a hrozba
mezinárodních arbitráÏí

BARBORA VLACHOVÁ,
DOKTORANDKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
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Photovoltaic Power Plants and the Threat of International Arbitration

Summary: There has been very turbulent development in support of solar energy in recent years in the
Czech Republic. State support caused a significant growth of photovoltaic plants, introducing
a number of negative effects. The legislators responded to the situation by limiting the support,
particularly through additional tax duties. Owners of photovoltaic power plants contested established
measures by all available means. So far, they have not achieved much succes in proceedings before
courts, however the recent decision of the Supreme Administrative Court changed the situation.
Foreign owners have the ability to enforce their rights through international investment arbitration,
and some of them have already announced the initiation of proceedings against the Czech Republic.



publiky pro energii z obnoviteln˘ch zdrojÛ.
V tomto dokumentu jsou shrnuta opatfiení na
podporu v˘roby elektfiiny ze sluneãního záfiení.

ZpÛsoby státní podpory
fotovoltaick˘ch elektráren

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích právních pfiedpisÛ
v této oblasti byl dnes jiÏ zru‰en˘ zákon 
ã. 180/2005 Sb., o podpofie v˘roby elektfiiny
z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a o zmûnû nû-
kter˘ch zákonÛ (zákon o podpofie vyuÏívání ob-
noviteln˘ch zdrojÛ), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ. Pfiedev‰ím byla stanovena povinnost
pfiednostnû pfiipojit solární elektrárnu k distri-
buãní soustavû. Zákon pak stanovil dva systémy
provozní podpory v˘roby elektfiiny z obnovitel-
n˘ch zdrojÛ energie, a to v˘kupní ceny a zelené
bonusy. Provozovatel fotovoltaické elektrárny
si pak vybíral, kter˘ z tûchto dvou systémÛ vy-
uÏije. Provozovatelé distribuãních soustav mûli
povinnost ve‰kerou elektfiinu vyrobenou z ob-
noviteln˘ch zdrojÛ vykupovat, a to za ceny 
stanovené a garantované Energetick˘m regu-
laãním úfiadem. Druhou moÏností bylo prodat
vyrobenou elektfiinu na volném trhu a nechat si
od provozovatele distribuãní soustavy vyplatit
tzv. zelen˘ bonus. V˘‰e v˘kupních cen a zele-
n˘ch bonusÛ pfiitom musela b˘t vÏdy stanove-
na tak, aby byla zachována patnáctiletá doba
návratnosti investic.

Dal‰í zv˘hodnûní provozovatelÛ solárních
elektráren vypl˘valo ze zákona ã. 586/1992 Sb.,
o daních z pfiíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ. Od daní z pfiíjmÛ získan˘ch z provozu tûch-
to zafiízení byly osvobozeny fyzické i právnické
osoby, a to v roce zahájení provozu a po dobu
následujících pûti let.

Vedle tûchto v˘hod, které mohli ãerpat v‰ich-
ni provozovatelé solárních elektráren, existova-
ly je‰tû rÛzné dotaãní a podpÛrné programy,
a to ze strany státu i Evropské unie. Investice
nûkter˘ch provozovatelÛ fotovoltaick˘ch elekt-
ráren se tak staly je‰tû v˘hodnûj‰ími.

NárÛst poãtu solárních
elektráren a jeho dÛsledky

Zhruba od roku 2006, kdy ve‰la v úãinnost
v‰echna podpÛrná opatfiení pro v˘robu elektfii-
ny z obnoviteln˘ch zdrojÛ, zaãíná docházet
k postupnému nárÛstu poãtu solárních elektrá-
ren. PfiibliÏnû ve stejné dobû zaãíná také klesat
díky technologickému v˘voji cena fotovoltaic-
k˘ch panelÛ, tudíÏ se garantovaná doba návrat-
nosti investice do 15 let fakticky zkracuje na
dobu nûkolika let.

Skokov˘ nárÛst poãtu solárních elektráren
s sebou pfiinesl mnoho problémÛ. Provozovate-
lé distribuãních soustav byli povinni pfiipojit
kaÏdou novou elektrárnu do distribuãní sousta-
vy. Vzhledem k tomu, Ïe fotovoltaické elektrárny
nevyrábûjí elektfiinu stabilnû, do‰lo k ohroÏení
fungování celé distribuãní soustavy.

Solární elektrárny ãasto vznikaly na zemûdûl-
sk˘ch ãi lesních pozemcích. Aby bylo moÏné na
takov˘ch parcelách fotovoltaické panely instalo-
vat, bylo nejprve nutné je doãasnû vyjmout z pÛd-
ního fondu, coÏ ale nebylo nijak administrativnû
nároãné. Solární elektrárny tak ãasto vznikaly na
pozemcích s kvalitní pÛdou, které byly primárnû
urãeny k zemûdûlsk˘m ãi jin˘m úãelÛm.

Dal‰ím negativním faktorem je zpÛsobení rÛ-
stu koneãn˘ch cen elektfiiny. Ceny vzrostly mi-
mo jiné z toho dÛvodu, Ïe provozovatelé
distribuãních soustav musí vykupovat elektfii-
nu od majitelÛ solárních elektráren za státem
garantované v˘kupní ceny, pfiípadnû musí mís-
to toho vyplácet zelené bonusy. Tyto vy‰‰í ná-
klady se pak promítly do cen elektfiiny pro
koneãné uÏivatele.

Pokud by nedo‰lo k nûjakému zásahu a poãty
solárních elektráren by stoupaly stejn˘m tem-
pem, znamenalo by to roãní zvy‰ování cen elek-
tfiiny aÏ o 20 %. Takov˘ rÛst cen elektfiiny by mûl
fatální dopad na celou ekonomiku státu. V ta-
kovém pfiípadû by bylo nutné dotovat ceny
energií ze státního rozpoãtu, coÏ by mûlo za ná-
sledek zvy‰ování schodku státního rozpoãtu.

Dal‰ím potenciálním problémem by mohla
b˘t likvidace vystavûn˘ch fotovoltaick˘ch elek-
tráren poté, co bude podpora v˘roby ukonãena.
Pokud by vlastník elektrárny ukonãil provoz
a solární panely sám neodstranil, musel by tuto
situaci fie‰it stát. V roce 2010 se naplno projevila
nutnost stávající podmínky zmûnit.

Legislativní opatfiení 
na omezení podpory

Aby bylo moÏné omezit nûkteré negativní vlivy
velkého nárÛstu poãtu provozovan˘ch solár-
ních elektráren, bylo nutno pfiijmout pfiíslu‰ná
legislativní opatfiení. Cílem tûchto opatfiení bylo
pfiedev‰ím omezit ekonomickou atraktivitu
provozu fotovoltaick˘ch elektráren, ãímÏ by do-
‰lo k omezení v˘stavby.

Prvním z proveden˘ch opatfiení byla noveliza-
ce zákona ã. 180/2005 Sb. Vût‰ina forem omezení
podpory nabyla úãinnosti poãátkem roku 2011.
Novû se podpora v˘roby elektfiiny z obnovitel-
n˘ch zdrojÛ ve formû garantovan˘ch v˘kup-
ních cen a zelen˘ch bonusÛ vztahovala pouze
na solární panely umístûné na stfiechách a kon-
strukcích budov, navíc do v˘konu do 30 kWp.
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Dal‰ím zásahem bylo pfienesení ãásti finanãní
zátûÏe vypl˘vající z podpory v˘roby elektfiiny
z obnoviteln˘ch zdrojÛ z provozovatelÛ pfieno-
sové soustavy na stát. Tito provozovatelé získali
nárok na dotaci na krytí vznikl˘ch vícenákladÛ
ze státního rozpoãtu. V˘‰i dotace urãovala vlá-
da nafiízením. Cílem tohoto opatfiení bylo sníÏit
dopad na koneãné spotfiebitele elektfiiny, ktefií
by tyto vzniklé vícenáklady byli jinak povinni
platit v cenách elektfiiny.

Bezesporu nejkontroverznûj‰ím opatfiením
bylo zavedení odvodu z elektfiiny ze sluneãního
záfiení. Povinnost hradit odvod vznikla elekt-
rárnám uveden˘m do provozu od 1. ledna 2009
do 31. prosince 2010, a to za elektfiinu vyrobe-
nou od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Sazba
odvodu ãiní 26 % v pfiípadû v˘kupních cen a 28 %
v pfiípadû zelen˘ch bonusÛ. Od povinnosti hra-
dit odvod jsou v‰ak osvobozeny v˘robny elekt-
fiiny umístûné na stfiechách a konstrukcích
budov do v˘konu do 30 kWp. Poplatníkem od-
vodu je v˘robce elektfiiny ze sluneãního záfiení.
Plátcem je pak provozovatel pfienosové sousta-
vy, kter˘ sráÏku poukazuje pfiíslu‰nému finanã-
nímu úfiadu.

Z omezení podpory provedeného dal‰ími no-
velizacemi zákonÛ je tfieba zmínit pfiedev‰ím
zru‰ení osvobození od danû z pfiíjmÛ získan˘ch
provozem solárních elektráren, nebo zv˘‰ení
odvodÛ za vynûtí pÛdy ze zemûdûlského pÛd-
ního fondu. Tyto a dal‰í zásahy státu velmi v˘-
znamnû zmûnily pravidla pro podnikání ve
fotovoltaice a samozfiejmû v˘znamnû ovlivnily
i v˘nosy provozovatelÛ solárních elektráren.

S úãinností od 1. ledna 2013 byl zákon 
ã. 180/2005 Sb. zru‰en a nahrazen zákonem 
ã. 165/2012 Sb., o podporovan˘ch zdrojích ener-
gie a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ. I s nov˘m zá-
konem zÛstaly zachovány v‰echny základní
principy a omezení podpory ze zákona pfied-
chozího. Zmûnou v‰ak je, Ïe od 1. ledna 2014 po
dobu trvání práva na podporu elektfiiny se ob-
novuje povinnost hradit odvod, a to v zafiízení
uvedeném do provozu v období od 1. ledna
2010 do 31. prosince 2010. SniÏuje se v‰ak sazba
odvodu, a to na 10 % z v˘kupní ceny a 11 % ze
zeleného bonusu.

Novû také provozovatelÛm fotovoltaick˘ch
elektráren pfiibyly povinnosti v souvislosti s na-
kládáním s elektroodpadem ze solárních pane-
lÛ. Pro solární panely uvedené na trh po 
1. lednu 2013 zajistí financování likvidace odpa-
du v˘robce. U solárních panelÛ uveden˘ch na
trh do 1. ledna 2013 musí financování likvidace
odpadu zajistit provozovatel fotovoltaické elek-
trárny, jejíÏ jsou souãástí. Do 30. ãervna 2013
mûli provozovatelé elektráren povinnost uza-
vfiít smlouvu s jedním z provozovatelÛ kolek-

tivního systému likvidace fotovoltaick˘ch pa-
nelÛ. Od 1. ledna 2014 je pak tfieba odvádût pro-
vozovateli kolektivního systému roãní poplatky
za likvidaci odpadu v takové v˘‰i, aby byla nej-
pozdûji do 1. ledna 2019 shromáÏdûna celá ãást-
ka potfiebná pro likvidaci panelÛ.

Obrana vlastníkÛ
fotovoltaick˘ch elektráren proti
opatfiením

Proti opatfiením, která cílila na omezení podpo-
ry v˘roby elektfiiny ze sluneãního záfiení, brojili
samozfiejmû nejvíc provozovatelé fotovoltaic-
k˘ch elektráren. To je logické, ov‰em proti 
zaveden˘m opatfiením protestovaly i dal‰í sub-
jekty a nutno podotknout, Ïe mnohdy jsou jejich
argumenty relevantní.

Pfiednû vût‰ina novelizací byla pfiijata ve
zrychleném reÏimu a nebyl zde tak dostatek ãa-
su, aby se na provedené zmûny mohli podnika-
telé pfiipravit.1 ProvozovatelÛm solárních
elektráren se nelíbí pfiedev‰ím v˘‰e odvodÛ
z v˘kupních cen a zeleného bonusu, která mÛ-
Ïe b˘t pro mnohé z nich likvidaãní.

Investofii vycházeli pfii zahájení podnikání
z platného právního stavu a neoãekávali, Ïe zá-
konodárci náhle podporu v˘roby solární elekt-
fiiny takto omezí. Argumentují tak poru‰ení
jejich legitimního oãekávání.

Na stranu majitelÛ fotovoltaick˘ch elektráren
se pfiidala i skupina senátorÛ, která dne 11. bfiez-
na 2011 podala Ústavnímu soudu âeské repub-
liky návrh na zru‰ení sporn˘ch opatfiení zákona
ã. 180/2005 Sb., jakoÏ i dal‰ích zákonÛ. Senáto-
fii argumentují rozporem pfiijat˘ch opatfiení
s ústavnû zaruãen˘mi právy vlastnit majetek,
s principem rovnosti, se svobodou podnikání
a se základními náleÏitostmi demokratického
právního státu, neboÈ „v‰echna napadená usta-
novení zákona trpí zpûtnou úãinností“.2

Ústavní soud rozhodl tak, Ïe ve svém nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. kvûtna 2012 ná-
vrh zamítl. Ústavní soud shledal, Ïe v tomto pfií-
padû se jednalo pouze o retroaktivitu nepravou,
která je obecnû pfiípustná. V nálezu je také kon-
statováno, Ïe v podstatû kaÏdé pfiijetí nové
právní úpravy s sebou pfiiná‰í zásah do princi-
pÛ rovnosti a dÛvûry obãanÛ v právo. K naru-
‰ení tûchto principÛ v‰ak dochází za úãelem
vefiejného zájmu. Zákonodárce pak musí urãit
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1 Vût‰ina zákonÛ byla pfiijata ve stavu tzv. legislativní nouze, kter˘
umoÏÀuje zkrátit lhÛty pro projednání zákonÛ. Napfiíklad
u novelizace zákona ã. 180/2005 Sb., která nese oznaãení
402/2010 Sb., byla doba od prvního ãtení zákona do vstupu
zákona v úãinnost pouhé dva mûsíce.

2 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 17/11 ze dne 
15. kvûtna 2012.



zpÛsob fie‰ení ãasového stfietu staré a nové
úpravy, pfiiãemÏ zde hrají roli i dal‰í faktory, na-
pfiíklad spoleãenská nutnost pfiijetí nového
právního pfiedpisu.

Co se t˘ãe problematiky legitimního oãekává-
ní investorÛ v souvislosti s v˘razn˘m sníÏením
státní podpory v˘roby elektfiiny ze sluneãního
záfiení, pfiidrÏel se Ústavní soud svého stanovis-
ka, které zaujal jiÏ v nálezu t˘kajícím se sníÏení
státního pfiíspûvku na stavební spofiení. Zde se
konstatuje, Ïe „stanovení pfiíspûvku ze státního
rozpoãtu za urãit˘m úãelem a pro urãitou sku-
pinu osob závisí vÏdy na tom, do jaké míry je ze
strany zákonodárce shledána jeho úãelnost,
resp. vefiejn˘ zájem na jeho poskytování. To pla-
tí obzvlá‰È v pfiípadû, kdy se jedná o pfiíspûvek,
jehoÏ poskytování je pouze beneficiem ze stra-
ny zákonodárce, aniÏ by s ním souãasnû bylo
spojeno naplÀování urãitého základního práva
nebo svobody. Dotãené subjekty pfiitom nemoh-
ly spoléhat na to, Ïe postupem ãasu zákonodár-
ce tuto v˘‰i nepfiehodnotí.“3

DÛleÏit˘m faktorem pro zamítavé rozhodnu-
tí ústavního soudu byla také skuteãnost, Ïe sice
zásahem státu do‰lo k prodlouÏení doby ná-
vratnosti investic, zároveÀ v‰ak zÛstala zacho-
vána zákonem garantovaná doba 15 let.
Zavedení povinnosti odvodu zpÛsobuje pouze
doãasné sníÏení zisku provozovatelÛ fotovolta-
ick˘ch elektráren.

ZároveÀ v‰ak Ústavní soud zdÛraznil, Ïe „pfii
abstraktním pfiezkumu ústavnosti není schopen
objektivnû prokázat nebo hypoteticky vymode-
lovat v‰echny myslitelné situace, které napade-
ná ustanovení v individuálním pfiípadû mohou
vyvolat“.4 Nevylouãil tak, Ïe v konkrétních pfií-
padech mohla napadená ustanovení pÛsobit na
majitele solárních elektráren likvidaãnû. Pokud
se investofii obrátí na soud se sv˘m nárokem,
bude vÏdy tfieba pfiihlédnout ke v‰em okolnos-
tem a vûc spravedlivû rozhodnout. Ústavní
soud tak pfiipustil, Ïe byÈ nejsou napadená
ustanovení právních pfiedpisÛ v rozporu
s ústavním pofiádkem, mÛÏe b˘t majitelÛm fo-
tovoltaick˘ch elektráren v jednotliv˘ch sporech
dáno za pravdu.

Majitelé a provozovatelé solárních elektráren
se samozfiejmû také proti opatfiením brání pro-
stfiednictvím obãanskoprávních a pfiedev‰ím
správních Ïalob. Nejãastûji se tyto spory t˘kaly
právû povinnosti odvodu. Po sraÏení odvodu
majitelé fotovoltaick˘ch elektráren postupovali
dle ust. § 237 zákona ã. 280/2009 Sb., daÀového
fiádu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen
„daÀov˘ fiád“) a podávali stíÏnost na postup
plátce danû. V˘sledkem fiízení o stíÏnosti na po-
stup plátce mÛÏe b˘t buì to, Ïe správce danû
(pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad) stíÏnost zamítne, nebo

jí (ãásteãnû) vyhoví. Vzhledem k tomu, Ïe pro
sraÏení odvodu jsou podmínky v zákonû jasnû
stanoveny, nebyly tyto stíÏnosti úspû‰né. Provo-
zovatelé solárních elektráren se proti rozhodnu-
tí o zamítnutí stíÏnosti odvolali k nadfiízenému
orgánu. Po neúspû‰ném odvolacím fiízení násle-
dovalo podání správní Ïaloby k soudu. Po za-
mítnutí Ïaloby zb˘vá uÏ jen moÏnost podání
kasaãní stíÏnosti k Nejvy‰‰ímu správnímu sou-
du âeské republiky.

Ani v tûchto fiízeních v‰ak investofii vût‰inou
dosud nemûli úspûch.5 NSS judikoval, Ïe pokud
byl investor po‰kozen opatfieními státu tak, Ïe
se návratnost jeho investice prodlouÏila nad zá-
konem garantovanou hranici 15 let, je povinen
tuto skuteãnost dokázat.6 A právû to je kámen
úrazu, jelikoÏ navrhovatelé vût‰inou neunesli
dÛkazní bfiemeno. NSS dospûl k závûru, Ïe ar-
gumentovat rdousícím efektem odvodu je tfieba
jiÏ v daÀovém fiízení, nikoliv aÏ v fiízení pfied
krajsk˘m ãi NSS. Vût‰ina investorÛ poté, co vy-
ãerpali fiádné a mimofiádné opravné prostfiedky,
podává ústavní stíÏnost. ¤ízení o ústavních stíÏ-
nostech jsou vût‰inou je‰tû neukonãená. Ústav-
ní stíÏnosti, o kter˘ch jiÏ bylo rozhodnuto, v‰ak
byly povût‰inou odmítnuty pro zjevnou neo-
podstatnûnost.7

Obrat v rozhodování Nejvy‰‰ího
správního soudu

V nedávné dobû v‰ak nastal obrat v této dopo-
sud ustálené judikatufie NSS. Ve vûci vedené
pod spisovou znaãkou 1 Afs 76/2013 stûÏovatel
argumentoval likvidaãním dopadem solárního
odvodu jiÏ v daÀovém fiízení. Provozovatel so-
lární elektrárny fiádnû doloÏil svou hospodáfi-
skou situaci. Senát NSS rozhodl o tom, Ïe je
tfieba vûc postoupit roz‰ífienému senátu. DÛvo-
dem pro postoupení bylo pfiesvûdãení senátu
o tom, „Ïe v fiízení o stíÏnosti na postup plátce
danû, ani v na nûj navazujícím soudním fiízení
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3 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 53/10 ze dne 
19. dubna 2011.

4 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 17/11 ze dne 
15. kvûtna 2012.

5 Srov. napfi. Rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 
1 Afs 91/2012-36 ze dne 17. ledna 2013, rozhodnutí Nejvy‰‰ího
správního soudu sp. zn. 7 Afs 9/2013-15 ze dne 13. bfiezna 2013,
rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 1 Afs 12/2013-30
ze dne 4. dubna 2013, rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu
sp. zn. 7 Afs 104/2012-31 ze dne 23. dubna 2013, rozhodnutí
Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 7 Afs 29/2013–29 ze dne
16. kvûtna 2013, rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn.
1 Afs 16/2013–32 ze dne 23. kvûtna 2013

6 Srov. napfi. Rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 1
Afs 80/2012–40 ze dne 20. prosince 2012, které vy‰lo ve Sbírce
rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu ã. 2808/2013.

7 Srov. napfi. Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1915/13 ze
dne 5. záfií 2013, Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS
1942/13 ze dne 17. záfií 2013, Rozhodnutí Ústavního soudu sp.
zn. IV.ÚS 2066/13 ze dne 4. záfií 2013, Rozhodnutí Ústavního
soudu sp. zn. IV.ÚS 2426/13 ze dne 14. fiíjna 2013, Rozhodnutí
Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2425/13 ze dne 31. fiíjna 2013.



není Ïádn˘ prostor pro posouzení otázky, zda
mÛÏe mít v konkrétním pfiípadû uvalení solár-
ního odvodu na v˘robce elektrické energie li-
kvidaãní úãinky.“8 Dosavadní judikatura NSS
dostateãnû nereflektovala v‰echny konsekven-
ce, které by zkoumání likvidaãního dopadu so-
lárního odvodu v daÀovém fiízení mûlo.
Správce danû totiÏ ani pfii prokázání rdousícího
efektu odvodu v daÀovém fiízení nemá zákonné
prostfiedky rozhodnout o tom, Ïe daÀ neodvede
nebo sníÏí. Nabízí se tak jiné instituty dle daÀo-
vého fiádu – poseãkání danû (ust. § 156 a násl.)
a prominutí danû (ust. § 259 a násl). Aplikace
tûchto moÏností v‰ak také není bez problémÛ.
U poseãkání danû je nejvût‰í komplikací skuteã-
nost, Ïe v daném pfiípadû je odli‰ná osoba plátce
(provozovatel distribuãní soustavy) a poplatní-
ka (provozovatel solární elektrárny) danû. Plát-
ce danû musí odvod srazit z v˘kupních cen,
nebo ze zeleného bonusu. K uÏití poseãkání da-
nû by tak byla nutná kooperace s plátcem danû,
kter˘ by odvod nesrazil, ale vymáhal ho po po-
platníkovi aÏ dodateãnû. Vzhledem k tomu, Ïe
by se plátce danû vystavoval riziku, Ïe bude
muset odvod zaplatit ze svého a po uplynutí
lhÛty pro poseãkání na své náklady ãástku po
poplatníkovi vymáhat, je zfiejmé, Ïe k takovému
postupu nejspí‰e nebude ochoten svolit.

Dal‰í moÏnost pfiedstavuje institut prominutí
danû. Ministr financí mÛÏe zcela nebo ãásteãnû
prominout daÀ, a to prostfiednictvím opatfiení
zvefiejnûného ve Finanãním zpravodaji. V opat-
fiení je nutné popsat mnoÏinu daÀov˘ch subjek-
tÛ a dÛvody pro prominutí. Odvod by tak mohl
b˘t zcela nebo ãásteãnû prominut provozovate-
li fotovoltaické elektrárny, kter˘ by prokázal, Ïe
solární odvod má vÛãi nûmu rdousící ãi likvi-
daãní efekt.

Jak jiÏ bylo fieãeno v˘‰e, NSS postoupil vûc
roz‰ífienému senátu, aby tento zodpovûdûl otáz-
ku: „Mohou se finanãní orgány v fiízení o stíÏ-
nosti na postup plátce danû (dle § 237 daÀového
fiádu) vûcnû zab˘vat námitkou, podle níÏ má
odvod z elektfiiny ze sluneãního záfiení vÛãi
konkrétnímu poplatníkovi odvodu rdousící
efekt, nebo je tfieba k pfiedejití eventuálním li-
kvidaãním úãinkÛm odvodu (v intencích závû-
rÛ vysloven˘ch Ústavním soudem v nálezu ze
dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11) vyuÏít ji-
n˘ch institutÛ daÀového práva (poseãkání danû
dle § 156 daÀového fiádu, pfiípadnû prominutí
danû dle § 259 a 260 daÀového fiádu)?“9

Roz‰ífien˘ senát NSS vûc posoudil a dospûl
k závûru, Ïe konkrétní dopady odvodu na pro-
vozovatele solárních elektráren nelze zohlednit
v fiízení o stíÏnosti na postup plátce danû, ani
v navazujícím soudním fiízení. Jedinou moÏnos-
tí, jak v souãasném právním fiádu dostát poky-

nÛm Ústavního soudu, aby byly zohlednûny li-
kvidaãní dopady odvodu v konkrétních situa-
cích, je institut prominutí danû. Roz‰ífien˘ senát
NSS konstruuje situace, jak by takové prominu-
tí danû v tûchto pfiípadech vypadalo: „Poplatní-
ci, ktefií by mûli za to, Ïe se na jejich individuální
situaci rozhodnutí ministra financí vztahuje, by
u pfiíslu‰ného správce danû návaznû uplatnili
Ïádost o vrácení pfieplatku dle § 155 daÀového
fiádu. Správce danû by pfii kaÏdém individuál-
ním posouzení Ïádosti o pfieplatek musel 
zohlednit, zda byly naplnûny podmínky stano-
vené v rozhodnutí o prominutí a v jakém rozsa-
hu. V kladném pfiípadû by za splnûní podmínek
vratitelného pfieplatku solární odvod poplatní-
kovi ze státního rozpoãtu zcela nebo zãásti vrá-
til. Pravomocné rozhodnutí o pfieplatku je
pfiezkoumatelné ve správním soudnictví. Na
povinnosti plátce solárního odvodu by uvedené
fie‰ení nemûlo Ïádné dopady.“10

Toto fie‰ení je v souãasné situaci skuteãnû je-
diné moÏné, pokud nedojde k novelizaci pfiíslu‰-
n˘ch právních pfiedpisÛ. Je otázkou, jak se k této
problematice nyní postaví Ministerstvo financí,
které bude muset najít úãinné mechanismy pro
posouzení likvidaãních dopadÛ solárních odvo-
dÛ na majitele fotovoltaick˘ch elektráren. Tûm
subjektÛm, které naplní kritéria urãená v roz-
hodnutí ministra financí, bude daÀ sníÏena ne-
bo prominuta. Nyní by tak Ministerstvo financí
mûlo v této záleÏitosti urychlenû jednat.

Hrozba mezinárodních arbitráÏí

Provozovatelé fotovoltaick˘ch elektráren na
území âeské republiky pochopitelnû nejsou jen
ãeské fyzické a právnické osoby, ale i fiada za-
hraniãních osob. Právû zahraniãním investorÛm
se kromû domáhání se práva u ãesk˘ch justiã-
ních orgánÛ nabízí je‰tû moÏnost mezinárodní
investiãní arbitráÏe. Domáhat se sv˘ch práv
prostfiednictvím arbitráÏe umoÏÀují zejména bi-
laterální dohody o podpofie a ochranû investic,
které âeská republika za úãelem vytvofiení pfiíz-
nivého prostfiedí pro zahraniãní investory uza-
vfiela s cca 80 státy (dále také „BIT“). Vedle
investiãních arbitráÏí veden˘ch kvÛli domnûlé-
mu poru‰ení ustanovení BIT je zde také mno-
hostranná mezinárodní smlouva na ochranu
investic v energetice – Dohoda k Energetické
chartû, na jejímÏ základû by se investofii mohli
sv˘ch nárokÛ také domáhat.
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8 Rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 1 Afs
76/2013–39 ze dne 23. fiíjna 2013.

9 Rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 1 Afs 76/2013-
39 ze dne 23. fiíjna 2013.

10 Rozhodnutí Nejvy‰‰ího správního soudu sp. zn. 
1 Afs 76/2013-57 ze dne 17. prosince 2013.



Dohody o podpofie a ochranû investic jsou
vût‰inou svou strukturou velmi obdobné. Stan-
dardnû obsahují závazek umoÏÀovat a podpo-
rovat investice plynoucí z jednoho státu do
druhého. Pro obranu majitelÛ solárních elektrá-
ren budou nejdÛleÏitûj‰í ustanovení zakazující
státÛm vyvlastnûní ãi znárodnûní majetku in-
vestora ãi klauzule zaji‰Èují investorÛm spra-
vedlivé a rovné zacházení. Nyní se podívejme
na to, zda by se státní opatfiení na omezení pod-
pory investic do fotovoltaick˘ch elektráren dala
posuzovat jako poru‰ení tûchto principÛ obsa-
Ïen˘ch v BIT.

Prvním z obvykl˘ch ustanovení BIT, která by
mohla b˘t státními opatfieními v oblasti fotovol-
taiky poru‰ena, jsou ãlánky, které zakazují stá-
tÛm vyvlastnûní zahraniãních investic. Pfiípady,
kdy stát investici pfiímo vyvlastní, nejsou v‰ak
aÏ tak ãasté. Hojnûji se lze setkat s tzv. nepfií-
m˘m nebo také plíÏiv˘m vyvlastnûním.11 Jedná
se o taková opatfiení státu, která mají na investi-
ci srovnateln˘ dopad jako vyvlastnûní samotné.
Dvoustranné dohody o podpofie a ochranû in-
vestic obvykle obsahují ustanovení, které státÛm
zakazuje i nepfiímé vyvlastnûní investorova ma-
jetku. Vzhledem k pomûrnû vágní definici plíÏi-
vého vyvlastnûní je vût‰inou nesnadné
odpovûdût na otázku, zda má zásah státu ob-
dobn˘ dopad na investici jako vyvlastnûní pfií-
mé. V tûchto pfiípadech poté ãasto vznikají
spory mezi státy a zahraniãními investory, kte-
ré obvykle konãí arbitráÏí. Tribunály, které roz-
hodují tyto spory, musí posuzovat kaÏd˘ pfiípad
jednotlivû, pfiiãemÏ se zkoumají konkrétní do-
pady opatfiení státu na investici. Bere se v úva-
hu velikost zásahu státu, investorovo legitimní
oãekávání a existence zbytkové kontroly nad
investicí. Hranice mezi regulativním zásahem
státu a opatfiením s efektem rovnajícím se vy-
vlastnûní je ãasto velmi tenká.

Majitelé solárních elektráren by se mohli dále
odvolávat na poru‰ení standardu spravedlivé-
ho a rovnoprávného nakládání s investicemi,
kter˘ b˘vá rovnûÏ obvykle zakotven v BIT. Nor-
mativní obsah tohoto standardu je postupnû ur-
ãován v nálezech rozhodãích tribunálÛ. Mezi
jeho prvky lze zahrnout12 závazek bdûlosti pfii
ochranû zahraniãních investic, poÏadavek fiád-
ného procesu, zákaz svévolného a diskriminaã-
ního jednání, princip transparentnosti a stability
a ochrana legitimního oãekávání. Také otázka
spravedlivého a rovnoprávného zacházení b˘vá
ãasto v praxi fie‰ena rozhodãími senáty.

K problematice nepfiímého vyvlastnûní a poru-
‰ení standardu spravedlivého a rovnoprávného
zacházení tak existuje bohatá kazuistika. NíÏe
jsou pfiedkládány nûkteré závûry, ke kter˘m do-
spûly rozhodãí senáty v jednotliv˘ch pfiípadech.

V kauze Feldman vs. Mexiko,13 kde bylo pfied-
mûtem sporu zdanûní tabákov˘ch v˘robkÛ,
jsou jmenovány nûkteré z okolností, které mo-
hou znamenat nepfiímé vyvlastnûní majetkÛ in-
vestora. Mezi tyto jsou zafiazeny napfiíklad
konfiskaãní zdanûní, odepfiení pfiístupu k infra-
struktufie ãi nezbytn˘m surovinám ãi uloÏení
nepfiimûfien˘ch regulaãních opatfiení.14

V pfiípadu EnCana vs. Ekvádor15 tribunál po-
suzoval, zda mÛÏe b˘t zdanûní povaÏováno za
vyvlastnûní. Podle investora, kter˘ se zab˘val
prÛzkumem a tûÏbou ropy a zemního plynu,
stát nepfiímo vyvlastnil jeho investici, kdyÏ mu
odmítl proplácet vratky na dani z pfiidané hod-
noty ve v˘‰i 10 %. Rozhodãí senát dovodil, Ïe
bez v˘slovného závazku státu nemÛÏe mít in-
vestor legitimní oãekávání, Ïe se daÀov˘ reÏim
nezmûní v jeho neprospûch.16 Tribunál konsta-
tuje, Ïe nepfiímé vyvlastnûní mohou zakládat
pouze danû, které jsou mimofiádné, trestající ãi
svévolné, coÏ v tomto pfiípadû neshledal.17

Naproti tomu v pfiípadu Tecmed vs. Mexiko18 se
provozovatel skládky nebezpeãného prÛmyslo-
vého odpadu dovolával jak poru‰ení standardu
spravedlivého a rovnoprávného zacházení, tak
i vyvlastnûní jeho investice. Pfiíslu‰n˘ státní orgán
mu totiÏ odmítl prodlouÏit licenci k podnikání,
ãímÏ fakticky zabránil investorovi pokraãovat
v ãinnosti. Tribunál shledal, Ïe zde do‰lo k nepfií-
mému vyvlastnûní i k poru‰ení standardu spra-
vedlivého a rovnoprávného zacházení. Za
nepfiímé vyvlastnûní lze povaÏovat taková opat-
fiení státu, která jsou nevratná a trvalá, pokud na
jejich základû byla hodnota majetku po‰kozena
natolik, Ïe pro nûj jiÏ není dal‰í vyuÏití.19 Z prin-
cipu spravedlivého a rovnoprávného zacházení
pak vypl˘vá, Ïe by mûl stát ve vztahu k zahra-
niãnímu investorovi jednat transparentnû
a s pfiedstihem oznamovat plánovaná regulatorní
opatfiení a jejich cíle, aby tak investor mohl plá-
novat své investice v souladu s tûmito pfiedpisy.20
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11 Ang. creeping expropriation.
12 Srov. ·turma, P., Bala‰, V. Ochrana mezinárodních investic

v kontextu obecného mezinárodního práva. Praha: Univerzita
Karlova v Praze, Právnická fakulta. s. 53 a násl.

13 Marvin Roy Feldman Karpa vs. The United Mexican States,
(ICSID Case No. ARB(AF)/99/), nález ze dne 16. prosince 2002.

14 Srov. bod 103 nálezu Marvin Roy Feldman Karpa vs. The
United Mexican States, (ICSID Case No. ARB(AF)/99/), nález
ze dne 16. prosince 2002.

15 EnCana Corporation vs. The Republic of Ecuador, LCIA Case
No. UN3481, nález ze dne 3. února 2006

16 Srov. bod 173 nálezu EnCana Corporation vs. The Republic of
Ecuador.

17 Srov. bod 177 nálezu EnCana Corporation vs. The Republic of
Ecuador.

18 Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. vs. The United
Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, nález ze dne
29. kvûtna 2003.

19 Srov. bod 116 nálezu Técnicas Medioambientales Tecmed S.A.
vs. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2,
nález ze dne 29. kvûtna 2003.

20 Srov. bod 154 nálezu Técnicas Medioambientales Tecmed S.A.
vs. The United Mexican States.



Zfiejmû fakticky nejpodobnûj‰ím pfiípadem je
arbitráÏ vedená spoleãností AES vs. Maìarsko,
ve které byl vydán rozhodãí nález v roce 2010.21

V reakci na vysoké ceny elektrické energie se
zde zákonodárci v roce 2006 rozhodli znovu za-
vést regulované ceny elektfiiny. Majitelé uhel-
n˘ch elektráren, proti kter˘m opatfiení cílilo,
namítali mimo jiné poru‰ení standardu spra-
vedlivého a rovného zacházení, jakoÏ i vyvlast-
nûní. Nároky investora byly v rozhodãím
nálezu zamítnuty. Rozhodãí senát dospûl k zá-
vûru, Ïe nemohla b˘t poru‰ena legitimní oãeká-
vání investora, neboÈ ten investoval je‰tû v dobû
pfied zavedením pro nûj v˘hodného reÏimu. In-
vestofii nedostali od státu Ïádnou záruku, Ïe re-
gulované ceny nebudou zavedeny, proto toto
nemohli legitimnû oãekávat.22 Rozhodãí senát
nedovodil ani diskriminaãní charakter opatfiení,
i kdyÏ se uvedená t˘kala pouze nûkter˘ch v˘-
robcÛ elektfiiny. Pokud pouze nûktefií v˘robci
generovali nepfiimûfiené zisky, je legitimní sna-
ha zákonodárcÛ tento stav regulovat.23 Tribunál
také v tomto pfiípadû neshledal vyvlastnûní, ne-
boÈ investofii nebyli zbaveni kontroly nad in-
vesticí a i pfies zásahy státu jim stále z investice
plynuly pfiíjmy.24

Podobnû by se dalo pokraãovat mnoha dal‰í-
mi pfiíklady z praxe. V kauze Metalclad vs. Me-
xiko25 investiãní tribunál dovodil, Ïe za nepfiímé
vyvlastnûní lze povaÏovat i skryt˘ nebo náhod-
n˘ zásah do uÏívání majetku, kter˘ má úãinek
celkového nebo ãásteãného zbavení majetku,
znemoÏnûní uÏívání majetku, nebo zmafiení oãe-
káváného ekonomického prospûchu z majetku.26

V pfiípadu Azurix vs. Argentina27 se rozhodãí se-
nát vyjádfiil tak, Ïe k poru‰ení standardu hrubé-
ho zacházení není nutné, aby stát jednal ve zlém
úmyslu ãi bez existence dobré víry.28

V nedávné dobû oznámila zahájení arbitráÏe
proti âeské republice organizace International
PhotoVoltaic Investors Club (dále jen „IPVIC“).29

Jedná se o sdruÏení osmi mezinárodních inves-
torÛ podnikajících ve fotovoltaice. O prÛbûhu
arbitráÏe není dosud vefiejnû nic známo, nicmé-
nû rozhodãí nález v této vûci je oãekáván v prÛ-
bûhu leto‰ního roku.

Závûr

V pfiípadû pfiístupu k získávání energie ze slu-
neãního záfiení pfiedvedli zákonodárci v âeské
republice v posledních letech nûkolik zvratÛ.
Nejprve byly podmínky pro podnikání ve foto-
voltaice nastaveny velmi pfiíznivû. Kolem roku
2010 se pak zaãaly sniÏovat ceny solárních pa-
nelÛ, coÏ vedlo ke vzniku velmi atraktivních in-
vestiãních pfiíleÏitostí. Tûch se samozfiejmû
chopili podnikatelé a fotovoltaick˘ch elektráren
vyrostlo tolik, Ïe to zaãalo pÛsobit ãetné problé-
my. Zákonodárci na tuto situaci zareagovali ne
zcela adekvátním zpÛsobem a uãinili soubor
opatfiení, která zasáhla nûkteré podnikatele té-
mûfi likvidaãním zpÛsobem. Provozovatelé so-
lárních elektráren brojili proti tûmto opatfiením
ve správních i soudních fiízeních. Dosud se ve
sporu se státem majitelÛm solárních elektráren
pfiíli‰ nedafiilo, nicménû v poslední dobû nastal
obrat zejména v rozhodování Nejvy‰‰ího správ-
ního soudu. U zahraniãních majitelÛ je zde pak
moÏnost vést mezinárodní investiãní arbitráÏ.
Rozhodnutí investiãních tribunálÛ se nevyzna-
ãují pfiíli‰nou názorovou kontinuitou, proto je
v˘sledek tûchto sporÛ moÏno jen tûÏko pfiedví-
dat. V souãasnosti se oãekává, jak˘ verdikt pad-
ne ve sporu proti âeské republice vedeném
organizací IPVIC.
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