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Abstrakt 

Zadáním bakalářské práce je průzkum trhu fotovoltaických systémů.  V první části bude 

popsána základní specifikace fotovoltaických systémů včetně historie a fyzikálních principů, dále 

popis základních typů článků jejich rozdělení a typy běžně používané v praxi.  

V druhé části bude zhodnocena situace v České republice v závislosti na vhodnosti lokality 

pro výstavbu fotovoltaických elektráren a portfolio jednotlivých společností na českém trhu.  

V třetí části bude řešena ekonomická kalkulace jednotlivých nabídek společností včetně 

následného zhodnocení. Pro vyhodnocení nejlepších nabídek bude použito metody vícekriteriálního 

rozhodování.   

 V závěru bakalářské práce budou shrnuty poznatky a jejich vliv na rozhodnutí, zda se 

v současnosti vyplatí investovat do fotovoltaické elektrárny.  

 

Klí čová slova 

Fotovoltaická elektrárna, sluneční energie, výkon, cena, vícekriteriální rozhodování 

 

Abstract 

This bachelor work deals with a market survey of photovoltaic systems. In the first part will be 

described  basic specifications of photovoltaic systems described the history and physical principles, 

as well as a description of the basic types of cells, allocation and types commonly used in practice 

The second part will assess the situation in the Czech Republic according to the  

suitability of sites for the construction of photovoltaic power and a portfolio individual companies on 

the Czech market.  

In the third part will be dealt with economic calculations of individual companies´ bids, 

including the subsequent evaluation. To evaluate the best offers will be used multi-ctiterials decision 

methods.  

In conclusion, the thesis summarizes the findings and their implications to decide, if presently 

can pay off investing in photovoltaic power. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným  

FV – fotovoltaické 

Sb. – sbírka zákonů 

USA – United states of America – Spojené státy americké 

DPH – daň z přidané hodnoty 

ČR – Česká republika 

GmbH – něm. Gesellschaft mit beschränkter Haftung – společnost s ručením omezeným 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

DS – distribuční síť 

FVP – fotovoltaický panel 

FVS – fotovoltaický systém 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

V – volt – jednotka elektrického napětí 

Hz – hertz – jednotka frekvence 

kW·h – kilo Watt hodina – jednotka elektrické energie 

m2 – metr čtvereční – jednotka plochy 

ºC – stupeň Celsiův – jednotka tepla 

W/ m2 – watt na metr čtvereční – jednotka energetické hustoty 

˝ - palce – jednotka délky 

º - stupeň – jednotka velikosti úhlu 

eV – elektronvolt – jednotka energie 

nm – nanometr – jednotka vlnové délky 

mm – milimetr – jednotka délky 
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 Úvod 
  

 Téma mé bakalářské práce jsem si vybral s ohledem na dlouhodobě neklesající ceny elektrické 

energie, které nelze dále opomíjet, i když momentální trend trhu s elektřinou naznačuje změnu tohoto 

vývoje. Dalším důvodem bylo dozvědět se více o využívání energetického potenciálu slunce, jeho 

výhody a nevýhody, a zdali se dnes vyplatí investovat do fotovoltaické elektrárny. 

Česká republika se jako členský stát Evropské unie zavázala ke zvýšení výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie na hodnotu 8 % do roku 2010 z hrubé spotřeby elektřiny. Vládou byly 

vytvořeny stabilní podmínky pro rozhodnutí potencionálního investora, kterými zákon definuje 

systémy podpory pevných výkupních cen nebo příplatků k tržním cenám elektřiny.  

Šetrná ekologická energie ze slunce si získává stále větší počet příznivců, investorů a 

uživatelů. Odborníci se shodují, že fotovoltaika je na počátku obrovského rozkvětu a v dohledné době 

se bude hřát na výsluní energetického průmyslu. Počet využívaných solárních zdrojů v České 

republice každoročně velmi rychle narůstá. Statistiky Energetického regulačního úřadu z loňského 

roku hovoří o nečekaném nárůstu instalovaného výkonu solárních elektráren, který se zvýšil  

šestnáctinásobně, s hodnotou instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren zvýšenou v roce 2008 z 

3,40 MWp na 54,29 MWp. Počet provozoven sluneční energie vzrostl v loňském roce o téměř pět set 

procent z čísla 249 na počet 1214. Slunce má ze všech obnovitelných zdrojů energií největší potenciál 

a pro Českou republiku to platí dvojnásobně. V ČR není tolik horských řek jako v Rakousku a tolik 

větrného potenciálu jako Německu či Polsku. Narozdíl od Slovenska nedisponuje ani geotermální 

energií vhodnou k výrobě elektřiny. Investice do solárních zdrojů energie mají zatím poměrně dlouhou 

návratnost, avšak zcela jistou.  

V jednotlivých částech a kapitolách budu popisovat historii, fyzikální princip solárního 

článku, jednotlivé druhy a rozdělení fotovoltaických panelů a systémů, které lze v současnosti pořídit, 

situaci v České republice a společnostmi zabývající se prodejem systémů u nás. 

Poslední část této práce bude věnována ekonomickému zhodnocením fotovoltaického 

systému, jeho dobou návratnosti, která je pro většinu lidí jedním z nejdůležitějších faktorů při 

rozhodování, zda ano či ne. Dále pak jednotlivými výkupními cenami a jejich následným porovnáním. 

Využiji ekonomické metody vícekriteriálního rozhodování, která nás provede samotným rozhodnutím, 

kterou variantu z nabízených řešení zvolit. 
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1. Historie 

 

Roku 1839 19letý francouzský fyzik A. E. Becquerel náhodně objevil fotovoltaický jev. Při 

pokusech s kovovými elektrodami ponořenými v elektrolytu objevil, že při jejich dostatečném 

osvětlení jimi začne procházet malý elektrický proud.  

První skutečný fotovoltaický článek bez elektrolytu,  jen v tuhé fázi s použitím selenu vytvořili 

W. G. Adams a R. E. Day v roce 1877.  Dalším mezníkem ve vývoji fotovoltaiky byly články o ploše 

30cm2, s účinností do jednoho procenta, a bylo jej možné podrobit hromadné výrobě, jejichž aplikací 

se začal zabývat v roce 1883 C. E. Fritts. Ten jako první také odhadl, jak velký nevyužitý potenciál 

tento druh obnovitelné energie má. Ovšem k jeho masové výrobě nedošlo z důvodu příliš nízké 

účinnosti. L. Grondhal použil pro fotovoltaické články oxid měďný, který byl vytvořen v tenké vrstvě 

na měděném plechu. Celé uspořádání se ve své podstatě podobalo dnešním fotovoltaický článkům. 

Výhodou tohoto technologického postupu byla jeho levná výroba a dostupnost materiálu, ale jeho 

účinnost byla stále příliš nízká, proto z jeho masové výroby sešlo. 

Z počátku vývoje fotovoltaických článků nebyl zcela znám princip, na jakém vlastně 

fotovoltaický jev funguje, tudíž ani jaké mohou být možnosti a omezení v jeho využití. Významným 

krokem ve vývoji fotovoltaických článků přispěl svým objevem J. Czochralski svou přípravou 

monokrystalu křemíku. [1] 

Czochralského metoda růstu krystalu je metoda užívaná pro pěstování syntetických 

monokrystalů, při které je pevný krystal pomalu vytahován z kapalné taveniny na zárodku vysoce 

kvalitního přesyceného materiálu. Pro vypěstování kvalitních monokrystalů se užívá speciálních typů 

kelímků, ve kterých je umístěn roztavený materiál. Při růstu krystalů je nutno v peci udržovat stálé 

podmínky. [2] 

Křemíkový fotovoltaický článek si nechal patentovat R. S. Ohl v roce 1946 ve Spojených 

státech amerických. Fotovoltaické články z křemíku dopované jiným prvkem (články s P-N 

přechodem) vynalezli v roce 1954 v Bellových laboratořích s dosažením účinnosti do  šesti procent. 

Účinnost již byla dostatečná pro praktické využití, avšak jeho cena byla příliš vysoká, byla totiž 

podmíněna použitím vysoce čistého křemíku.  

Po roce 1957 nastal další významný krok rozvoje tohoto odvětví, kdy fotovoltaické články 

měly sloužit jako zdroj energie na umělých družicích, kde cena pro vývoj nehrála roli. Větší využití se 

našlo až po ropné krizi v sedmdesátých letech, kdy státy hledaly cestu, jak se zbavit závislosti na ropě 

a investovali nemalé prostředky do výzkumu a vývoje výroby zdrojů energie. Obrovskou roli zde 

nepochybně sehrálo masivní rozšíření výroby polovodičových součástek, které přispělo ke zlevnění 

výroby vysoce čistého křemíku. [1] 
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2. Fyzikální princip polovodičového fotovoltaického 

článku 

 

K tomu aby byla přeměněna energie proudů fotonů (slunečného záření) v energii pohybujících 

se elektronů (elektrického proudu) se potřebují v zásadě jen dvě věci, a to: 

• Volné elektrony 

• Elektrický potenciál (pole), který je uveden do pohybu směrem ze zdroje do spotřebiče 

 

Volné elektrony nepředstavují problém, jelikož jsou k dispozici v každém běžném kovu, ale 

problémem je, jak jim dodat potřebnou energii a usměrnit jejich tok potřebným směrem. 

Sluneční záření se chová, jako by bylo tvořeno proudem částic, jenž A. Einstein  nazval 

fotony. Foton slunečního záření dokáže předat svou energii elektronu v kovu nebo polovodiči, tedy 

samotný přenos energie z fotonu na elektron je možný. Již od 19. století je známo, že pokud na kov 

dopadá sluneční záření, tak dochází k uvolňování elektronu z jeho povrchu.  Jestliže je energie záření 

dostatečná, elektron opustí povrch kovu a zanechá v kovu kladný náboj – díru. Jde o tzv. 

fotoelektrický jev. Pokud ovšem elektron zůstane v kovu, čehož potřebujeme docílit, aby nám prošel 

skrze vodiče a zátěž. Pak je zase velmi rychle přitažen k díře, která po něm zbyla, a jeho energie se 

uvolní jako neužitečné teplo. Proto je nutné oddělit elektrony od děr a přimět elektrony, aby před tím, 

než zapadnou zpět do díry prošly elektrickým obvodem a vydaly získanou energii ze slunečního záření 

ve formě užitečné práce v našem spotřebiči. Tento proces je lépe realizovatelný v polovodičích než 

v kovech. Protože polovodiče jsou materiály s vlastnostmi mezi vodiči a izolanty není v nich dostatek 

volných elektronů jako v kovech, ale relativně levně mohou vzniknout např. teplem nebo dopadem 

slunečního záření. 

K tomuto oddělení elektronů z děr je zapotřebí v polovodiči vytvořit P-N přechod. Tento P-N 

přechod je základem celé moderní elektrotechniky. Pochopení principu funkce tohoto P-N přechodu je 

nezbytné k pochopení práce fotovoltaických článků. Podstatu vzniku lze vysvětlit na nejběžnějším 

polovodičovém materiálu – křemíku. Tuhý křemík je tvořen mřížkou atomů křemíku, které jsou 

navzájem spojeny kovalentními vazbami, a na rozdíl od kovů se v křemíku žádné volné elektrony        

, k atomům nevázané, nevyskytují. Kovalentní vazby v křemíku nejsou tak pevné, jako je tomu 

například u uhlíku ve formě diamantu. K uvolnění elektronů z vazeb stačí u křemíku dodat poměrně 

malé množství energie. 

Při pokojové teplotě má tedy vždy nějaké malé množství elektronů dostatečnou energii na to, 

aby se uvolnilo z vazeb a dostalo do neobsazeného (vodivostního) pásu. Křemík proto narozdíl od 
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diamantu vede elektrický proud. Se zvyšováním teploty se křemík stává více vodivým, a to díky tomu, 

že se do vodivostního pásu dostává více elektronů. Podobná situace nastává i při osvětlení křemíku 

slunečním zářením. 

Vodivost se značně mění, jestliže křemík obsahuje určité příměsi. Zpravidla se přidává malé 

množství fosforu nebo boru – jedná se o dopování křemíku. Fosfor má ve valenční vrstvě 5 elektronů  

, ale ve vazbách okolního křemíku se mohou uplatnit pouze 4 elektrony. Dopováním křemíku 

fosforem vzniká polovodič typu N, který má za následek nadbytečné elektrony, a je daleko více 

vodivý než čistý křemík. Analogicky dopováním křemíku borem se 3 elektrony vzniká polovodič typu 

P s nadbytečnými dírami. Pokud se spojí oba tyto polovodiče, vzniká v místě jejich dotyku velmi 

tenká vrstva, jejíž název je P-N přechod. Koncentrace elektronů je větší u polovodičů typu N než u 

typu P, s dírami je to přesně naopak. 

Spojíme-li dohromady polovodiče typu P a N, dochází k tomu, že ve snaze vyrovnat 

koncentrace, difundují elektrony do části P a díry do části N. Tento jev se nazývá rekombinace nábojů 

a výsledkem je elektrický potenciál. Vzniklé elektrické pole další difúzi zastaví, a tak dojde 

k rovnováze mezi částí P a N. Výsledkem procesu je výrazné snížení vodivosti v oblasti P-N přechodu 

a vytvoření elektrického potenciálu. Této vlastnosti P-N přechodu se využívá v usměrňovacích 

diodách, kdy na stranu P přivedeme kladný pól zdroje napětí a na stranu N záporný pól zdroje, a tudíž 

může proud přes P-N přechod procházet.  Vlastní fotovoltaický článek je vlastně „taková velkoplošná 

dioda“. Je vytvořen tak, že v tenkém plátku křemíku je v malé hloubce pod povrchem vytvořen P-N 

přechod, opatřený z obou stran vhodnými kovovými kontakty.  

  

 
Obr. č. 2.1 znázornění  principu fotovoltaického článku [3] 
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Obr. č. 2.2 řez fotovoltaickým článkem [4] 

 
 

Napětí fotovoltaického článku je dáno použitým materiálem. V případě křemíku je to přibližně 

0,6 V. Udává se, že při optimálním proudu, kdy je výkon článku maximální, je hodnota napětí 0,5 V. 

Aby se získalo využitelné napětí, je potřeba spojovat články do série, z pravidla je to 36 nebo 72 

článků, které dodávají 18 nebo 36 V. 

 

 
Obr. č. 2.3 solární FV článek, solární FV panel, solární FV pole [5] 

 

Rozdíl mezi solárním fotovoltaickým článkem, panelem a fotovoltaickým polem je patrný 

z obrázku č. 2.3.  
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Křemíkový článek může využít fotony s energií větší než 1,1 eV, což představuje záření o 

vlnové délce 1100 nm – pro fotony platí, že čím menší je jejich vlnová délka, tím větší mají energii. 

Sluneční záření procházející atmosférou obsahuje fotony s energií od 0,5 eV – infračervené záření do 

asi 2,9 eV – ultrafialové záření.  

 

 
Obr. č. 2.4 rozložení slunečního spektra [6] 

 
Energie fotonů s kratší vlnovou délkou není ale využita beze zbytku, každý foton uvolní jen 

jeden elektron a přebytek energie se přemění v teplo. V důsledku tohoto děje nelze s takovýmto 

článkem principiálně dosáhnout větší účinnosti než 55 % využití energie záření. U reálného článku 

jsou ještě další ztráty způsobené odrazem,  větrem, orientací panelu a jeho sklonem. V praxi se 

dosahuje účinnosti mezi 10 a 20 %. [1] 
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3. Základní typy fotovoltaických článků 

 

Fotovoltaické články prošly více jak padesátiletým vývojem a byla vyvinuta celá řada 

typů a konstrukcí s využitím různých materiálů. Pro přehlednost se člení do čtyř generací. 

3.1 První generace  

 
Jde o fotovoltaické články vyráběné z destiček monokrystalického křemíku, v nichž je 

vytvořen velkoplošný P-N přechod. Tento typ se vyznačuje dobrou účinností, dlouhodobou 

stabilitou výkonu a v současnosti je stále ještě nejčastěji využívaným typem fotovoltaických 

článků – hlavně na velké instalace. Velkou nevýhodou je velká spotřeba velmi čistého, tudíž   

i drahého křemíku a poměrně velká náročnost na výrobu.  

3.2 Druhá generace 

 
Ta je charakterizována snahou snížit množství potřebného křemíku a zlevnit výrobu 

tím, že se používají tenkovrstvé články. Nejběžnější jsou články polykrystalického, 

mikrokrystalického nebo amorfního křemíku. Jejich největší nevýhodou je nízká účinnost, 

která klesá společně s časem a stabilita. V této generaci se začínají používat jiné materiály než 

křemík. V poslední době se prosazují tenkovrstvé články v takových aplikacích, kde je 

potřebná pružnost a ohebnost. Existují například tenkovrstvé fotovoltaické fólie, které se 

nalepí na plochou nebo šikmou střechu, plní funkci nepropustné fólie a současně vyrábí 

elektrickou energii. Hlavně díky zájmu armády se investují finance do výzkumu, kde jsou 

fotovoltaické články součásti oblečení nebo batohu a napájí tak přenosná zařízení, jako je  

mobilní telefon nebo vysílačka.  

3.3 Třetí generace 

 
Do této generace se řadí systémy, které používají k separaci náboje jiné metody než P-N 

přechodu a většinou i jiné materiály než polovodiče. Jsou to například Fotoelktrochemické články 

nebo polymerní články. Začínají se také uplatňovat nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček 

či nanotyčinek  nebo také struktury nanesením tzv. kvantových teček na vhodnou podložku. Výhodou 

těchto struktur je možnost cíleně ovlivňovat optické a elektrické vlastnosti. Zatím se ovšem takovéto 
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články v praxi téměř neuplatňují z důvodů malé stability, životností a účinností. Velice blízko 

komerčnímu využití jsou flexibilní fotovoltaické moduly založené na organických polymerech.  

 

3.4 Čtvrtá generace 

 
Tvoří ji kompozitní, z jednotlivých vrstev složené fotovoltaické články schopné 

efektivně využívat širokou škálu slunečního spektra. Je to dáno tím, že každá vrstva dokáže 

využít světlo v určitém rozsahu vlnových délek a záření. Které využít nemůže, propustí do 

hlubších vrstev, kde je následně využito. [1] 
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4. Typy běžně používané v praxi 

 

4.1 Ostrovní systémy (stand-alone, grid-off)  

 

Ne vždy je možnost využívat elektrickou energii dodávanou z distribuční sítě. Taková situace 

obvykle nastává na odlehlých chatách a chalupách, zahradních domcích, karavanech, přívěsech, 

houseboatech, jachtách, případně v odlehlých průmyslových objektech a podobně. Na těchto místech  

se obvykle požaduje komfort domova v podobě možnosti poslouchat rádio, sledovat televizi nebo 

uložit si netrvanlivé potraviny do ledničky, případně se potřebuje elektrické energie k pohonu 

nějakého zařízení, například čerpadla nebo zavlažování. Vybudování elektrické přípojky například v 

případě jachty nemusí být vždy možné, jelikož náklady na pořízení přípojky nebudou únosné či 

dostatečně odpovídající případnému užitku.  

 

 

Obr. č. 4.1 ostrovní systém [7] 

 

 Řešením takové situace může být fotovoltaický systém odpovídajícího výkonu. Takový 

systém se vyplatí v případě, že by bylo nutné vybudovat elektrickou přípojku od 500 metrů a více. Při 

budování ostrovního systému na výrobu elektrické energie je vhodné volit odpovídající 

spotřebiče, které fungují na stejnosměrný proud. V současnosti je možné na stejnosměrný 

proud provozovat televize, rádia, ledničky i vodní čerpadla. Stejnosměrný proud je možné 

pomocí měniče přetransformovat na proud střídavý, nicméně měnič znamená obvykle 

nemalou investici, takže je zvláště u menších instalací (do 0,5 kWp) výhodnější využívat 

spotřebiče na stejnosměrný proud. [7] 
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Obr. č. 4.2 systém s přímým napájením [7] 

4.2 Systémy s akumulací elektrické energie 

 

Tato varianta je použita v případech, kdy potřeba elektřiny nastává i v době bez 

slunečního záření. Z tohoto důvodu mají tyto ostrovní systémy speciální akumulátorové 

baterie, konstruované pro pomalé nabíjení i vybíjení; automobilové akumulátory se zde příliš 

nehodí, protože jsou konstruovány pro vysoký proud za krátký časový úsek. Optimální 

nabíjení a vybíjení akumulátorů je zajištěno regulátorem dobíjení. K ostrovnímu systému lze 

připojit spotřebiče napájené stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 nebo 

24 V), případně běžné síťové spotřebiče 230 V/~50 Hz napájené přes střídač. Tyto systémy 

získávají uplatnění například jako zdroj elektrické energie pro chaty a další objekty, napájení 

dopravní signalizace, telekomunikačních zařízení nebo monitorovacích přístrojů v terénu, u 

zahradního osvětlení, světelné reklamy nebo při campingu a jachtingu. [7] 

 

      

Obr. č. 4.3 systém s akumulací el.en.  [7]                  Obr. č. 4.4 systém s akumulací el.en. [7] 
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4.3 Hybridní ostrovní systémy 

 

Hybridní ostrovní systémy se používají tam, kde je nutný celoroční provoz a kde je 

občas používáno zařízení s vysokým příkonem. V zimních měsících se získává podstatně 

méně elektrické energie než v letních měsících. Proto je nutné tyto systémy navrhovat na 

zimní provoz, což má za následek zvýšení instalovaného výkonu systému a podstatné zvýšení 

pořizovacích nákladů. Výhodnější alternativou proto je rozšíření systému doplňkovým 

zdrojem elektřiny, který pokryje potřebu elektrické energie v obdobích s nedostatečným 

slunečním svitem a při provozu zařízení s vysokým příkonem. Takovým zdrojem může být 

větrná elektrárna, elektrocentrála, kogenerační jednotka apod. [7] 

 

 

Obr. č. 4.5 hybridní ostrovní systém [7] 

   

4.4 Kapesní aplikace 

 

Kapesní aplikace jsou vůbec nejobvyklejší fotovoltaikou, je nainstalována                   

v kalkulačkách, budících, rádiích a podobné elektronice, která nemá příliš vysokou spotřebu. 

Velmi praktická je například přenosná fotovoltaická dobíječka mobilních telefonů. 

Fotovoltaika v součinnosti s menšími přístroji každodenní potřeby pomáhá redukovat 

nebezpečné odpady v podobě alkalických baterií, které by jinak byly pro provoz těchto 

přístrojů nutné. [7] 
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4.5 Systémy připojené na síť (grid-connected) 

 

Fotovoltaické systémy připojené k rozvodné síti nejsou vzhledem k relativně kvalitní síti a 

stálosti dodávek elektřiny instalovány z důvodu nedostatku elektrické energie, jako je tomu u 

ostrovních systémů. Motivem instalace je zpravidla ekologický přínos fotovoltaického systému, který 

při výrobě této elektřiny nevypouští žádný oxid uhličitý a dále jsou motivem pro pořízení 

fotovoltaického systému možné  dosažitelné úspory potažmo i zisk, který může z takové investice 

plynout. 

 

Obr. č. 4.6 systémy připojené na síť  [8] 

 Systémy připojené na síť jsou zpravidla budovány na rodinných domech nebo v 

průmyslových objektech, přičemž energie vyrobená systémem je buďto spotřebována přímo v daném 

objektu a případné přebytky jsou prodány do distribuční sítě, nebo je systém určen výhradně k výrobě 

a dodávání za výkupní cenu do distribuční sítě, tedy bez žádné vlastní spotřeby v místě instalace. 

Pokud je elektrická energie vyrobena solárním systémem a je spotřebována přímo tam, kde je 

vyrobena, ušetří investor cenu energie, kterou by musel jinak nakoupit a za tuto energii navíc inkasuje 

od distributora tzv. zelený bonus - systémy s vlastní spotřebou jsou tedy vůbec nejvýhodnější možnou 

investicí. [8] 
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4.6 Systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků 

 

Systém v této konfiguraci obsahuje fotovoltaické panely, připojené na měnič, pro přeměnu 

stejnosměrného proudu na proud střídavý a zvláštní elektroměr pro odpočet energie vyrobené 

fotovoltaikou. Celý tento okruh je připojen na samostatný jistič a přepěťovou ochranu do rozvaděče v 

daném objektu. Solární systém je připojen za hlavní elektroměr (z pohledu distribuční společnosti). Je 

tedy možné dodávat energii spotřebičům v objektu (a tím šetřit náklady na odebranou elektřinu) nebo 

ji v případě přebytků přes hlavní 4kvadrantní elektroměr předávat do sítě. V obou případech je za 

vyrobenou elektřinu inkasován tzv. zelený bonus, v případě prodeje přebytků do sítě navíc výrobce 

inkasuje rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem.     

Fotovoltaické systémy pro prioritní odběr elektrické energie s možností prodeje přebytků, jsou 

nejvýhodnější variantou, protože v případě vlastní spotřeby není nakupována elektřina ze sítě (úspora) 

a naopak se navíc inkasuje od provozovatele distribuční sítě zelený bonus za výrobu elektřiny čistým 

způsobem. Zelený bonus platný pro systémy uvedené do provozu po 1. 1. 2009 dle rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu (ERÚ) č. 8/2008 činí 11,91 Kč/kW·h bez DPH. Tuto minimální 

částku zeleného bonusu garantuje ERÚ po dobu 20 let od uvedení solárního systému do provozu. Ke 

spuštění komerčního provozu zařízení na výrobu elektrické energie je potřeba Smlouva o připojení 

zařízení výrobce k distribuční soustavě, uzavřená s provozovatelem regionální distribuční soustavy a 

Licence na výrobu elektrické energie vydaná Energetickým regulačním úřadem. Licence znamená 

státní souhlas s podnikáním v oboru energetiky (upraveno Energetickým zákonem) a obnáší mj. 

přidělení IČO v případě fyzických osob, které doposud nepodnikaly. [8] 

 

 

Obr. č. 4.7 systém pro vlastní spotřebu a prodej přebytků do sítě  [8] 
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4.7 Systémy pro prodej elektrické energie do sítě  

 

Systém který produkuje elektrickou energii výhradně pro výkup, obsahuje fotovoltaické 

panely připojené na měnič, který přemění stejnosměrný proud na proud střídavý a elektroměr pro 

odpočet energie vyrobené fotovoltaikou. Tento okruh je přes jistič a přepěťovou ochranu připojen ještě 

před hlavní elektroměr v objektu (z pohledu distribuční společnosti). Veškerá vyrobená elektrická 

energie je tedy dodávána do distribuční sítě za výkupní cenu.  

Výkupní cena platná pro systémy uvedené do provozu po 1. 1. 2009 do 30 kW dle rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu činí 12,89 Kč/kW·h. Tuto minimální výši výkupní ceny garantuje 

ERÚ po dobu 20 let od uvedení solárního systému do provozu. K provozu zařízení na výrobu 

elektrické energie je potřeba licence na výrobu elektrické energie, vydaná Energetickým regulačním 

úřadem a smlouva s provozovatelem regionální distribuční soustavy. Regionální distributor má dle 

zákona 180/2005 Sb. povinnost, vykupovat veškerou vyrobenou elektrickou energii za výkupní cenu 

stanovenou ERÚ. [8] 

 

Obr. č. 4.8 systém pro výhradní prodej elektrické energie do sítě [8] 

4.8 Sluneční elektrárny, solární parky  

 

Fotovoltaika v posledních letech prochází bouřlivým vývojem. Fotovoltaika prožívá nebývalý 

boom v sousedním Německu, Rakousku a jižních evropských státech, velkým hráčem na trhu s 

fotovoltaikou je energeticky deficitní Čína. USA oznámilo výraznější podíl sluneční energie na 

celkové výrobě díky novým technologiím, zvyšování podílů obnovitelných zdrojů je prioritou i 

Evropské komise, potažmo české vlády, do roku 2010 bychom měli dle indikativních cílů zvýšit podíl 

obnovitelných zdrojů z přibližně 5,1 % (2007) na 8 %, resp. 20 % do roku 2020, tyto priority se 

promítly i do výkupních cen elektřiny ze slunce (12,89 Kč/kW·h bez DPH). 
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Obr. č. 4.9 solární parky  [9] 

 

Na tomto podílu obnovitelných zdrojů se bude výrazně podílet i fotovoltaika, jejíž cena díky 

zvyšujícím se objemům výroby i prodejů konstantně klesá a díky investicím do inovací roste životnost 

a účinnost fotovoltaických panelů. Současným problémem trhu s fotovoltaikou je nutnost použití 

křemíku, který je stále ještě relativně energeticky náročný na výrobu a v současnosti je nedostatkový. 

Tyto faktory bohužel cenu fotovoltaických panelů naopak zvyšují. Budoucnost fotovoltaiky je 

v tenko-vrstevných nekřemíkových technologiích, které umožní, že během následujících 10 let bude 

díky ceně a účinnosti výroby energie ze slunce plně konkurenceschopná s energií, vyrobenou z 

fosilních paliv nebo s atomovou energií, tedy přibližně na 10 % až 20 % dnešních pořizovacích a 

výkupních cen. Vliv německých trendů v ČR slibuje výraznější rozvoj tohoto energetického odvětví, 

bohužel opačného názoru je Ministerstvo průmyslu a obchodu, pro které je fotovoltaika pouze 

nevydařeným experimentem.  

Zásadní výhodou výroby elektřiny ze slunce jsou nulové emise skleníkových plynů do 

ovzduší, nulová produkce radioaktivního odpadu, nulová nutnost jakéhokoliv paliva nebo dodatečného 

zdroje energie a relativně nízké náklady na údržbu a provoz fotovoltaických elektráren. Sluneční 

elektrárny pro svou produkci nepotřebují žádné turbíny, elektrická energie vzniká přímo na 

křemíkových polovodičích článcích, materiály využitelné při výrobě fotovoltaických článků jsou 

recyklovatelné. Naopak zásadní nevýhodou (stejně jako u ostatních alternativních zdrojů) je vliv 

klimatických podmínek na objem produkce, v případě že nejsou ideální podmínky, razantně klesá 

objem vyrobené elektrické energie, oblačná obloha sníží objem výroby na 30 %, bez přímých 

slunečních paprsků při zatažené obloze vyrábí fotovoltaická elektrárna pouze přibližně 10 % svého 

nominálního výkonu. Dále je problémem nevyrovnanost výroby v rámci roku, největší produkce je 

dosahováno během letních měsíců, kdy je nejvíce slunečních dnů, objem výroby po zbytek roku je 

nesrovnatelně nižší. Z pohledu národního energetického hospodářství tedy vyvstává problém, jakým 

způsobem řešit potenciální výpadky alternativních zdrojů energie (slunce, vítr, voda), případně jak 

energii z obnovitelných zdrojů akumulovat tak, aby byla využitelná v jiný čas, než právě při ideálních 

slunečních nebo větrných podmínkách. [9] 
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4.9 Střešní a fasádní systémy pro výrobu elektrické energie  

 

Tyto instalace mají nespornou výhodu v tom, že střecha je prostorem obvykle jinak 

nevyužitelným, v některých evropských zemích (nikoliv v ČR) výkupní cena zohledňuje fakt, zda je 

elektrárna na budově nebo na zvláštním pozemku a v tomto smyslu střechy a fasády vzhledem k 

racionálnímu využití plochy mírně zvýhodňuje. Střešní systémy jsou připojovány do elektrorozvodů 

daného objektu, což může být nevýhodou, protože velikost budovaného systému je závislá na kapacitě 

elektrické přípojky objektu a velikost fotovoltaického systému tak může být přípojkou limitována. 

Dalším potenciálním limitem střešních systémů je nosnost některých rozlehlých plochých střech, 

nicméně instalační konstrukce lze dimenzovat tak, aby ani toto nebyl větší problém. Fotovoltaický 

systém lze například nainstalovat i vodorovně při přibližně 10 % ztrátě výkonu oproti optimálnímu 

sklonu. Instalace na fasády je možná buďto kolmo, tedy přímo na fasádu při ztrátě výkonu oproti 

optimálnímu sklonu přibližně 30 %, nebo lze optimálního sklonu dosáhnout pomocí přimontovaných 

podpěrných konstrukcí na fasádu. Montáže na budovy mohou mít rozličné podoby, lze využít různých 

architektonických prvků budovy, nebo samotné panely použít jako architektonický prvek. Instalace na 

budovách mají nespornou výhodu v tom, že vyrobenou energii je možné spotřebovat přímo v budově a 

šetřit tak náklady na energii, kterou by jinak bylo nutné nakoupit, přičemž tyto náklady rostou úměrně 

s růstem cen elektrické energie - realizovaná úspora tak v čase roste a elektrárna je tedy tím 

výhodnější, čím vyšší jsou ceny elektrické energie. [9] 

 

4.10 Fotovoltaické elektrárny instalované na pozemku (solární parky) 

 

Jde obvykle o velké systémy o výkonech v řádech stovek kWp až MWp, které jsou 

výkonnostně limitovány výhradně velikostí a charakterem (sklonem) pozemku a dále dostupností 

dostatečně kapacitní elektrické přípojky pro dodávání energie do rozvodné sítě nebo do regionální 

distribuční sítě. Plocha mono nebo polykrystalických panelů o nominálním výkonu 1 kWp činí 

přibližně 8 metrů čtverečních. Plocha potřebného pozemku pod panely je v případě budování v 

několika řadách přibližně 2.7 násobek plochy panelů, protože mezi jednotlivými řadami panelů musí 

být takové rozestupy, aby si panely navzájem nestínily. Nároky na velikost pozemku jsou tím menší, 

čím více je pozemek orientován na jih, tedy pokud mohou být jednotlivé řady mírně nad sebou - 

nejsou nutné tak velké rozestupy. Celý pozemek je nutno z bezpečnostních důvodů oplotit, nebo jinak 

zamezit přístupu neautorizovaných osob do prostoru elektrárny. Vhodný pozemek je nutno vybrat tak, 

aby v jeho blízkosti bylo buďto vysokonapěťové vedení 22 kV. Velkou výhodou je pozemek v 

blízkosti rozvoden 110 kV/22 kV. Fotovoltaická elektrárna v těsném sousedství obytných budov není 

žádným problém, neexistují žádné zákonné ani formální limity pro vzdálenost FV elektráren od 
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budov. Elektrárna nevydává žádné záření ani žádné hlukové emise, je však nutné záměr o umístění 

elektrárny dopředu řešit s místní samosprávou a předejít tak možným pozdějším nedorozuměním. 

Souhlas obce, v jejímž katastru je plánována výstavba sluneční elektrárny, je nedílnou součástí žádosti 

o připojení výrobny. Fotovoltaické elektrárny se neobejdou bez nutné údržby (odstraňování sněhu, 

sekání trávy, údržba konstrukcí) a ostrahy, kterou musí provádět zaměstnanci investora. Elektrárnu je 

možné umístit i na pozemek pastvin a skot využívat pro spásání trávy pod panely, je tak beze zbytku 

využit pozemek a odpadá část nutné údržby. 

Samotná technická realizace fotovoltaické elektrárny probíhá v úseku od panelů po 

trafostanici, vybudování potřebného vysokonapěťového vedení zajišťuje firma provozující distribuční 

síť, náklady na tuto přípojku se dle vyhlášky 51/2006 Sb. rozdělí mezi investora a distributorskou 

společnost. Dostupnost již vybudované vlastní trafostanice může znamenat úsporu investičních 

nákladů. [5] 

 

 

Obr. č. 4.10 sluneční elektrárna [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 25 - 

5. Situace v ČR 
 

 
 

Obr. č. 5.1 Roční průměrný úhrn slunečního záření (kW·h/m-2) [10]  
 
 
 

Z mapy pro roční průměrný úhrn slunečního záření (kW·h/m-2) z obr. č. 5.1 je patrné, že 

nejnižší intenzita slunečního záření v České republice, je na jejím severu až severozápadě, kdežto 

nejvyšší a tudíž i nejlepší podmínky pro výstavbu fotovoltaických elektráren jsou na jižní Moravě. 
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Obr. č. 5.2 Roční průměrná doba slunečního záření (h) [10] 

 

Na obrázku č. 5.2 je znázorněna průměrná roční doba slunečního záření, z něhož vyplívá že na 

jižní  Moravě je jeho doba nejvyšší z celé České republiky.  

 

 
Obr. č. 5.3 energetický potenciál zdrojů a jejich zásoby [10] 

 

Na obrázku 5.3 je znázorněno jak velký energetický potenciál má slunce jako zdroj energie.  



  - 27 - 

6. Firmy zabývající se fotovoltaikou na trhu 

 
V České republice solární články z krystalického křemíku vyrábí společnost Solartec s. r. o. ve 

spolupráci s firmou Trimex z Rožnova pod Radhoštěm. Každá z nich je specializována na některé     

“hi-tech” operace a solární články jsou pak zapouzdřeny do slunečních panelů převážně v rámci 

mezinárodní kooperace. 

Mezi celosvětové společnosti patří BP Solar (British Petrol),Shell Renewables, Siemens Solar, 

či v Japonsku Canon, Kaneka a Sharp.  

V této části budou popsány společnosti, které se zabývají instalacemi fotovoltaických systémů 

většinou na rodinné domy.  

Společnosti zabývající se instalací fotovoltaických článků vyjadřují instalovaný výkon  

v jednotkách výkonu Wp (Watt peak), což je nominální výkon fotovoltaických panelů. Jde o výkon 

vyrobený solárním panelem při standardizovaném výkonnostním testu, tedy při energetické hustotě 

záření 1000 W/m2, 25 °C a světelném spektru odpovídajícím slunečnímu záření po průchodu 

bezoblačnou atmosférou Země (Air Mass 1,5). Watt peak je jednotkou špičkového výkonu 

dodávaného solárním zařízením za ideálních podmínek, jde tedy přibližně o výkon dodávaný panelem 

nebo systémem za běžného bezoblačného letního dne. [11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 28 - 

6.1 Solartec s. r. o.                                   

 

Historie firmy 

• 26. července 1993 – SOLARTEC s.r.o. – založení společnosti 

• 1993 – začátek spolupráce s českými univerzitami - přednášení odborníků společnosti Solartec 

na Vysokých školách 

• 1994 – vybudování výrobní linky a výroba solárních článků vlastní technologií 

• 1997 – první mezinárodní grantový projekt  - 1st Photovoltaics Facade in the Czech Republic 

one of the first colored Facadee Worldwide 

• 1997 – první instalace FV systému – začátek instalací FV systémů „na klíč“ 

• 1998 – dodávka Solárních kolektorů na instalaci fasády v Japonsku  

• 1999 – realizace první "větší" instalace FVS připojené do sítě na budově v ČR – 6 kWp 

barevná fasáda Corinthia Panorama Hotel Praha 

• 2002 – realizace první instalace 20 kWp v ČR připojené do rozvodné sítě 

• 2003 – unikátní vlastní technologie BIPV (integrace FV do budov) - projekt vědy a výzkumu  

• 2004 – první projekt „zahraniční rozvojové pomoci“ – elektřina pro školy v Keni 

• 2007 – spuštění nové moderní linky na výrobu solárních článků (velikost 5" a 6")  

Přehled činností 
 

Výroba 

• solární články, 

• koncentrátorové články 

• světelné senzory 

• řezy solárních článků 

• fotovoltaické panely 

• fotovoltaická izolační dvojskla [12] 

 

 

Fotovoltaické projekty 

• projekce fotovoltaických elektráren 

• realizace fotovoltaických elektráren 

• BIPV (integrace FV do budov) 

• projekty zahraniční rozvojové spolupráce 
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6.2 Izolace a projekty staveb s.r.o. 
 

 
 Spektrum činnosti firmy zahrnuje:  

• Fotovoltaické střechy 

• Zemní izolace 

• Izolace skládek 

• Izolace bazénů 

• Izolace jezírek 

• Ploché střechy 

 

Na našem trhu se stále častěji setkáváme s kompletním systémem produktů, určeným pro 

ploché střechy, německé firmy Alwitra Trier, GmbH. Významnou skupinu systému Alwitra tvoří 

hydroizolační fólie. Prvním a u nás známějším typem je fólie na bázi EVA/PVC (tj. etylen-vinyl-acetát 

legovaný polyvinylchloridem) s obchodním názvem EVALON.  

Unikátem se stal EVALON-Solar - první střešní hydroizolační pás, který vyrábí elektrickou 

energii. Slouží k dokonalé ochraně budov před srážkovou vodou a současně k přímé přeměně 

slunečního záření na elektrickou energii.  

EVALON solar 

     

Obr. č. 6.1 Evalon solar [13] 
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 Základem systému je standardní hydroizolační fólie EVALON V, na jejímž povrchu jsou 

integrovány solární moduly. Jeden modul  se skládá z 22 nebo 11 solárních buněk o rozměrech 240 x 

340 mm, spojených v sériovém elektrickém obvodu. Buňky jsou z obou stran opatřeny flexibilní 

transparentní vrstvou na bázi teflonu, odolnou vůči povětrnostním podmínkám. Solární buňky jsou 

třívrstvé (pro lepší využití jednotlivých složek slunečního spektra) a jsou vyrobeny z amorfního 

křemíku. Spodní (záporný) pól tvoří fólie z ušlechtilé oceli, horní (kladný) pól je z průhledné mřížky 

rovněž z vláken z ušlechtilé oceli. Solární modul je navařen na horním povrchu fólie EVALON a tvoří 

s ní jeden celek. Odpadají tak jednotlivé nosné konstrukce a stojany, které jsou potřebné při použití 

tradičních těžkých externích solárních článků se sklem. Jednotlivé moduly jsou spojeny vodiči, které 

probíhají na střeše pod spodní stranou fólie v tepelné izolaci a jsou svedeny pod střešní konstrukci do 

sběrné sítě. 

             Přímá přeměna sluneční energie na energii elektrickou v solárním článku vyžaduje v podstatě 

pouze plochou střechu, aby se mohl využít energetický potenciál slunce, který v průměru činí 1000 

kW·h z 1 m2 horizontální ploché střechy za rok. Právě velké plochy střech, zvláště výrobních a 

průmyslových objektů, jsou vhodné pro využití této multifunkční fólie. Není ale potřeba pokrývat 

celou plochu střechy, stačí využívat ty plochy, které jsou osvětlovány sluncem nejvíce. Zde hraje 

významnou roli orientace střešní plochy k jihu a zároveň jednotlivé sklony střešních ploch. Z jednoho 

milionu m2 plochy je možné pomocí fólie EVALON-Solar ročně získat 22 až 40 mil. kW·h 

elektrického energie, což je v přepočtu roční spotřeba asi pro 7500 rodinných domků se čtyřmi 

obyvateli. [13] 
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6.3 Lunek s.r.o. 

           
Společnost dodává kompletní fotovoltaické systémy složené z komponentů: 

• Fotovoltaické panely KYOCERA 

• Měniče napětí Fronius 

• Konstrukční prvky Schletter 

Společnost Lunek, s.r.o. byla založena v roce 2006, přičemž již od svého založení podniká v 

oblasti prodeje fotovoltaických systémů a jejich instalace. Od roku 2007 je společnost distributorem 

výrobků značek Fronius, Kyocera a Schletter (konstrukční prvky). Součástí služeb, které společnost 

Lunek, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům, je také zajištění kompletního servisu (oprav, údržby aj.) 

fotovoltaických systémů. 

 

Základní služby poskytované společností LUNEK, s.r.o.: 

• projektování kompletních fotovoltaických systémů  

• dodání a montáž fotovoltaických systémů, jakož i jejich jednotlivých součástí 

• údržba a servis FV systémů 

• poradenství v oblasti FV systémů a zelené energie (legislativa, dotace pro pořízení a provoz 

FV systémů) 

Fotovoltaické panely Kyocera - výhody: 

• vysoká účinnost polykrystalických článků - 15,9 %  

• jednoduchá instalace jak na střešní konstrukce, tak i na pozemní instalace  

• garance výkonu výrobcem 20 let, při maximálním pokles výkonu na 80 % 

• optimálně navržená konstrukce pro maximální využití slunečního záření 

• krycí deska panelu je vyrobena z tvrzeného antireflexního skla s EVA folií, která je odolná 

proti nežádoucím vlivům počasí (déšť, kroupy, vítr) [14] 
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6.4 Intersekce s. r. o. 

 
 
 

Intersekce s.r.o. vznikla v roce 1995. Od svého počátku se specializovala na alternativní zdroje 

energie. 

V současné době se společnost zabývá zejména: 

• poradenstvím v oblasti využívání alternativních energií 

• projektováním systémů pro využití alternativních energií 

• výpočty návratnosti těchto systémů 

• montážemi solárních termických systémů 

• výstavbou fotovoltaických elektráren 

• montážemi tepelných čerpadel [15] 

 
 
6.5 Solarenvi s. r. o. 

 
 

Společnost Solarenvi s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. prosince 1995. 

Nabízí následující služby, jejichž obsah zahrnuje kompletní servis pro zákazníka. 

 
• Ověření realizace projektu 

• Přípravné a projekční práce 

• Realizace 

• Správa a monitoring  

• Doplňkové služby [16] 
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7. Ekonomická kalkulace 
 

Energetický regulační úřad se při stanovování výkupních cen a zelených bonusů na podporu 

OZE řídí zákonem č. 180/2005 Sb., který mu vymezuje jasné mantinely. Hodnota výkupních cen 

například nesmí meziročně klesnout o více jak 5 %, dále musí být zachován základní princip podpory 

OZE, což je návratnost investice do 15 let. 

 

Tab. č. 7.1 výkupní ceny a bonusy z OZE  [17] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zdroj Výkupní ceny elektřiny 
dodané do sítě v Kč/kW·h 

Zelené bonusy v Kč/kW·h 

Malá vodní elektrárna 
uvedená do provozu v 

nových lokalitách 
po 1. lednu 2008 včetně 

2,7 1,26 

Výroba elektřiny spalováním 
čisté biomasy kategorie O1 

v nových výrobnách elektřiny 
nebo zdrojích 

po 1. lednu 2008 včetně 

4,49 2,95 

Spalování bioplynu v 
bioplynových stanicích 

kategorie AF1 
4,12 2,58 

Větrné elektrárny uvedené do 
provozu po 1. lednu 2009 

včetně 
2,34 1,63 

Výroba elektřiny využitím 
geotermální energie 

4,50 3,14 

Výroba elektřiny využitím 
slunečního záření po 1. lednu 

2009 
s instalovaným výkonem do 

30 kW včetně 

12,89 11,91 
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Obr. č. 7.1 vliv sklonu a orientace FV modulů[18] 

 

Na obrázku č. 7.1 je zobrazena mapa využitelnosti slunečního záření na náklonu panelů ve 

stupních a na orientaci panelů na světové straně. 

 

Ve studii budou použity hodnoty: 

• Náklon panelů 35° 

• Orientace panelů na jih (0,0°)  

 
 
7. 1 Zelený bonus 
 

Tento způsob je vhodný především všude tam, kde v době výroby elektrické energie dovede 

výrobce (majitel, nájemce) vyrobenou energii současně alespoň z části spotřebovat. Výhoda je v 

úspoře za zřízení nové přípojky - výrobna energie se připojí do stávajícího rozvodu (u RD nebo chat 

kdekoli je přístupný třífázový rozvod). Nevýhoda nižší výkupní ceny je ovšem velmi zajímavě 

kompenzována faktem, že v okamžiku, kdy výrobna elektřinu vyrábí, je výkon elektrárny k dispozici 

zcela zdarma - tedy když vyrábí a současně spotřebovává, tak spotřebovanou energii neplatí svým 

běžným tarifem (např. 4,65,- Kč za kW·h), ale je zcela zdarma. Nutno podotknout, že u systému 

zelených bonusů těžko docílíme aby všechna vyrobená energie byla spotřebována v případě malého 

stálého odběru. Pokud ale výkon elektrárny bude nižší, než náš odběr, je způsob využití zeleného 

bonusu rozhodně zajímavější variantou než samostatné připojení.  



  - 35 - 

Distributor el. energie má zákonem danou povinnost uhradit každou vyrobenou kW·h 

z obnovitelných zdrojů, která je obsažena v zákoně č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie. Měření proto probíhá na dvou elektroměrech - jeden je těsně u zdroje - 

střídače a druhý je 4kvadrantní elektroměr přípojky, který dovede počítat jak energii dodanou do sítě, 

tak spotřebovanou ze sítě. 

 

Tab. č. 7.2 získané peněžní prostředky jednotlivých systémů společností [19] 
Rok Sunpi Vermos Greener ILV Galaxy Energy PVE Profi 

1 32 960,93 35 704,99 45 202,02 32 049,81 41 428,94 29 798,82 
2 33 597,45 36 394,51 46 074,94 32 668,74 42 228,99 30 374,28 
3 34 289,33 37 143,98 47 023,77 33 341,49 43 098,62 30 999,78 
4 34 953,53 37 863,48 47 934,64 33 987,33 43 933,46 31 600,26 
5 35 673,08 38 642,93 48 921,42 34 686,99 44 837,87 32 250,78 
6 36 364,95 39 392,41 49 870,24 35 359,74 45 707,49 32 876,28 
7 37 112,18 40 201,84 50 894,97 36 086,31 46 646,69 33 551,82 
8 37 859,40 41 011,27 51 919,70 36 812,88 47 585,88 34 227,36 
9 38 606,63 41 820,71 52 944,44 37 539,45 48 525,08 34 902,90 
10 39 381,53 42 660,12 54 007,12 38 292,93 49 499,06 35 603,46 
11 33 866,34 38 666,25 48 950,94 34 707,92 44 864,92 32 270,24 
12 34 543,20 39 439,04 49 929,28 35 401,60 45 761,60 32 915,20 
13 35 243,40 40 238,48 50 941,36 36 119,20 46 689,20 33 582,40 
14 35 943,60 41 037,92 51 953,44 36 836,80 47 616,80 34 249,60 
15 36 667,14 41 864,01 52 999,26 37 578,32 48 575,32 34 939,04 
16 37 390,68 42 690,10 54 045,07 38 319,84 49 533,84 35 628,48 
17 38 137,56 43 542,83 55 124,62 39 085,28 50 523,28 36 340,16 
18 38 907,78 44 422,22 56 237,91 39 874,64 51 543,64 37 074,08 
19 39 701,34 45 328,25 57 384,94 40 687,92 52 594,92 37 830,24 
20 40 494,90 46 234,28 58 531,96 41 501,20 53 646,20 38 586,40 

Celkem (Kč) 731 694,92 814 299,59 1 030 892,04 730 938,39 944 841,77 679 601,58 
Ušetřená energie (Kč) 279 000,00 279 000,00 279 000,00 279 000,00 279 000,00 279 000,00 

Celkem (Kč) 1 010 694,92 1 093 299,59 1 309 892,04 1 009 938,39 1 223 841,77 958 601,58 

 
Tabulka č. 7.2 zobrazuje cenové zhodnocení vyrobené elektrické energie s využitím zeleného 

bonusu s následujícími parametry: 

 

• Výkon panelů min. 90% prvních 10 let 

• Výkon panelů min. 80% následujících 10 let 

• Valorizaci cen v hodnotě 2% ročně 

• Ušetřené finanční prostředky za 20 let využívání vlastní elektrické energie při tarifu 4,65 

kč/kW·h 
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7.2 Dodávka do sítě 

 

 Tab. č. 7.3 získané peněžní prostředky jednotlivých systémů společností  [19] 
Rok Sunpi Vermos Greener ILV Galaxy Energy PVE Profi 

1 35 673,08 38 642,93 48 921,42 34 686,99 44 837,87 32 250,78 
2 36 364,95 39 392,41 49 870,24 35 359,74 45 707,49 32 876,28 
3 37 112,18 40 201,84 50 894,97 36 086,31 46 646,69 33 551,82 
4 37 831,73 40 981,29 51 881,75 36 785,97 47 551,10 34 202,34 
5 38 606,63 41 820,71 52 944,44 37 539,45 48 525,08 34 902,90 
6 39 381,53 42 660,12 54 007,12 38 292,93 49 499,06 35 603,46 
7 40 156,43 43 499,53 55 069,80 39 046,41 50 473,04 36 304,02 
8 40 959,00 44 368,92 56 170,44 39 826,80 51 481,80 37 029,60 
9 41 789,25 45 268,29 57 309,03 40 634,10 52 525,35 37 780,20 
10 42 619,50 46 167,66 58 447,62 41 441,40 53 568,90 38 530,80 
11 36 667,14 41 864,01 52 999,26 37 578,32 48 575,32 34 939,04 
12 37 390,68 42 690,10 54 045,07 38 319,84 49 533,84 35 628,48 
13 38 137,56 43 542,83 55 124,62 39 085,28 50 523,28 36 340,16 
14 38 907,78 44 422,22 56 237,91 39 874,64 51 543,64 37 074,08 
15 39 678,00 45 301,60 57 351,20 40 664,00 52 564,00 37 808,00 
16 40 471,56 46 207,63 58 498,22 41 477,28 53 615,28 38 564,16 
17 41 288,46 47 140,31 59 678,98 42 314,48 54 697,48 39 342,56 
18 42 105,36 48 072,99 60 859,74 43 151,68 55 779,68 40 120,96 
19 42 968,94 49 058,97 62 107,98 44 036,72 56 923,72 40 943,84 
20 43 809,18 50 018,30 63 322,47 44 897,84 58 036,84 41 744,48 

Celkem (Kč) 791 918,91 881 322,64 1 115 742,29 791 100,18 1 022 609,43 735 537,96 

 
V tabulce č. 7.3  je vidět, jakou finanční částku je možno získat každý rok v závislosti na 

tvrzení dodavatelů, že prvních 10 let neklesne výkon panelů pod 90 % a následujících 10 let pod 80 % 

včetně minimální valorizaci cen 2 % ročně, jenž je dána zákonem. 

Řádek celkem zobrazuje kolik finančních prostředků by měla FVE vyprodukovat za 20 let 

svého provozu. 
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Tab. č. 7.4 srovnání systémů [19] 

 

V tabulce č. 7.4 je porovnání systémů a jejich doby návratnosti. Množství vyrobené energie 

bylo získáno z [23] 

7.3 Rozdíl mezi zeleným bonusem a výkupní cenou 

V případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních cen má 

provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinnost od 

výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z daného zdroje. 

Při podpoře formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám svého odběratele elektrické energie. 

Výkupní ceny i zelené bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy podle toho, ke které soustavě je připojen. 

 

 

 
Návratnost 

 

 
Forma spotřeby 

 

Systém 
Vyrobená energie 
za 20 let provozu 

(kW·h) 

Zelený 
bonus za 20 

let (Kč) 

Návratnost 
(roky) 

Dodávka do 
DS za 20 let 

(Kč) 

Návratnost 
(roky) 

Sunpi - Yingli - 
YL 180 - NL 175 

Wp 
51015 

1 010 694,92 
 

8,06 
791 918,91 

 
10,28 

Vermos - CEEG 
175 Mono (CEEG 
– THD-175; 175 

Wp) 

56627 
1 093 299,59 

 
7,17 

881 322,64 
 

8,89 

Greener s. r. o. 
CSI - Canadian 
Solar Int. CSI-

CS6P-240 

71689 
 

1 309 892,04 
 

10,27 
1 115 742,29 

 
12,05 

ILV s. r. o. 
SunLink PV 175 

Wp 

50830 
 

1 009 938,39 
 

9,17 
791 100,18 

 
11,71 

Galaxy Energy s. 
r. o.- Galaxy GC 

245m 

65705 
 

1 223 841,77 
 

7,33 
1 022 609,43 

 
8,78 

PVE Profi s. r. o. 
-Schüco SPV 
210-SPA-3/-4 

47260 
 

958 601,58 
 

8,99 
735 537,96 

 
11,71 
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7.4 Výhody a nevýhody volby zelených bonusů 

Hlavní výhodou systému zelených bonusů je možnost výrobce, přímo ovlivnit výši výnosů za 

vyrobenou elektřinu, a dosáhnout tak vyššího výnosu než v případě režimu výkupních cen. K tržní 

ceně elektřiny je výrobci vyplácen zelený bonus, který je pevně určen Energetickým regulačním 

úřadem. Nevýhodou systému zelených bonusů je určitá míra nejistoty, neboť výrobce nemá zaručen 

100 % odbyt vyrobené elektřiny na trhu, jako tomu je v režimu výkupních cen. Výrobce si musí 

v režimu zelených bonusů aktivně hledat odběratele elektrické energie. 

 
7.5 Legislativní požadavky 
 

Pro připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě je třeba splnit požadavky distributora. 

Tyto jsou zajištěny prostřednictvím fotovoltaického rozvaděče. Ten zajišťuje automatické odpojení od 

distribuční sítě, při změně napětí a frekvence. 

  

Potřebné dokumenty pro instalaci fotovoltaické elektrárny do 30 kWp, které jsou dostupné na [20]  

 

• Žádost o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby formulář A1. 

• Formulář s kontaktními údaji – příloha k A1. 

• Kolek – správní poplatek 1000,-Kč. 

• Pokud je žadatelem jiná osoba než majitel, pak plná moc 

• Výpis z rejstříku trestů žadatele, ne starší 6 měsíců 

• Příloha k žádosti o udělení licence skupiny 11, výroba elektřiny z OZE 

• Doklad o firmě a identifikačním číslu (ne starší 3 měsíců) – originál nebo ověřená kopie, 

      nebo pokud IČ není, žádost o zprostředkování přidělení IČ společně s žádostí o přidělení  

      IČ od ČSÚ.  

• Katastrální mapa ve vhodném měřítku se zakresleným umístěním provozovny. 

• V případě stavebního řízení, kolaudační rozhodnutí nebo povolení k předčasnému užívání stavby 

ve zkušebním provozu. 

• Revizní zpráva elektrického zařízení 

• Tabulka rozpisu nákladů, příloha k žádosti 

• Prohlášení o nezadluženi vůči Finančnímu úřadu  

• Smlouva o užívání (mezi spoluvlastníky nemovitostí) 

 



  - 39 - 

8. Metoda vícekriteriálního rozhodování 
 

Cílem této metody je vybrat nejvhodnější fotovoltaický systém pro rodinný domek situovaný 

 v obci Hlučín z několika možných variant řešení. Fotovoltaické systémy jsou statické, čili se 

nenaklánějí směrem ke slunci v horizontální ani vertikální rovině. Statické fotovoltaické systémy byly 

zvoleny s ohledem na to, že společnosti nedodali žádnou nabídku na dvouosé systémy s požadovanou 

cenou 400.000 Kč. Dvouosé polohovací systémy se ve většině případů instalují na podklad s určitými 

rozestupy z toho důvodu, aby měly dostatek prostoru pro polohování ploch za sluncem. 

 

 

 

Obr. č. 8.1 návrh FVE, ilustrativní foto [18] 
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Kritéria a varianty: 
 
Tab. č. 8.1 vlastní srovnání nabízených systémů  [22] 

                 Kritéria 
Varianty 

Cena 
(Kč vč. 

9% 
DPH) 

Výkon 
(kWp) 

Účinnost 
FVP 
(%) 

Celková 
roční 

výroba 
energie 
(kW·h) 

Návratnost 
(roky) 

Plocha FVS 
(m2) 

Sunpi - Yingli - YL 
180 - NL 175 Wp 407407,00 3,15 14,40 3075,00 10,28 23,34 

Vermos - CEEG 175 
Mono (CEEG – 

THD-175; 175 Wp) 
392182,00 3,15 15,60 3331,00 8,89 22,98 

Greener s. r. o. CSI 
- Canadian Solar Int. 

CSI-CS6P-240 
672765,00 4,32 16,50 4217,00 12,05 29,31 

ILV s. r. o. SunLink 
PV 175 Wp 

463250,00 3,15 14,00 2990,00 11,71 23,06 

Galaxy Energy s. r. 
o.- Galaxy GC 245m 448968,00 3,96 15,70 3865,00 8,78 28,09 

PVE Profi s. r. o. -
Schüco SPV 210-

SPA-3/-4 
431018,70 2,94 14,07 2780,00 11,71 20,83 

 
 
 

Kritéria: 

 

Kritéria, dle kterých bude prováděno rozhodování a poté samotný výběr  nejvhodnějšího systému. 

 

1) Cena (Kč vč. 9% DPH) – k ceně je připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě 9 % 

2) Výkon (kWp) – v jednotkách kilo-Watt-peak, což je maximální instalovaný výkon 

3) Účinnost FVP (%)– účinnost fotovoltaických panelů 

4) Celková roční výroba energie (kW·h) – kolik elektrické energie je systém schopen 

vyrobit po odečtení ztrát odrazem, ztrát způsobených větrem a stíněním a ztrát ve 

vodičích a střídačích. Použity výpočty z [23]  

5) Návratnost (roky) - počet let, za kterou se navrátí počáteční investice 

6) Plocha FVS (m2) – plocha, na kterou jsou fotovoltaické panely upevněny na střeše 
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Varianty:  

  

Společnosti a jejich návrhy na řešení fotovoltaické elektrárny, jednotlivé varianty jsou nabídky 

od dodavatelů, kteří byli osloveni pomocí serveru www.epoptavka.cz. 

 

 

 
 
Experti: č. 1 Ervín Čegl– Stavbyvedoucí  

 č. 2 Ing. Václav Čech, Ph.D – Vedoucí katedry 453, VŠB- TUO 

č. 3 Lukáš Dohnálek  - Vedoucí záchranář  

č. 4 doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D. – Akademický pracovník , VŠB- TUO 

č. 5 doc. Ing. Karel Chmelík, Ph.D. – Akademický pracovník, VŠB- TUO 

  č. 6 Ing. Lukáš Koval – Stavební inženýr  

č. 7 Ing. Martin Marek, Ph.D – Odborný asistent, VŠB- TUO 

  č. 8 Ing. Stanislav Mišák, Ph.D – Vědecký pracovník, VŠB- TUO 

  č.9 Mgr. Petr Šenkeřík – Programátor  

  č. 10 Ing. Rudolf Vjačka – Projektant  

 

Existují tři známé metody výpočtu koeficientu významnosti Bj a to: 

 

1. Metoda pořadí – při které se jednotlivým kritériím přidělují body v intervalu od 1 do 6 

(maximální hodnota je dána počtem kritérií, v našem případě 6 =  6 kritérií) 

2. Metoda známkování – metoda u které se využívá známek od 1 do 10, přičemž čím vyšší 

hodnota je udělena, tím větší má významnost. Měla by korespondovat s metodou pořadí, 

jestliže je použita. 

3. Metoda porovnávání v trojúhelníkovém páru – jsou navrženy páry dvou kritérií, z nichž se 

vybírají ty důležitější, která získávají po jednom bodu,  jestliže pro nás mají kritéria stejnou 

váhu, je možno zakroužkovat obě, a tím pádem se body podělí mezi obě dvě, čili každé 

dostane 0,5 bodu. 
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8.1 Metoda porovnávání v trojúhelníkovém páru 

  

Pro případ volby koeficientu významnosti, byla zvolena metoda porovnávání 

v trojúhelníkovém páru, protože je z výše uvedených metod  nejefektivnější a lze ji dobře graficky 

demonstrovat. 

( ) ( )
15

2

166

2

1 =−⋅=−⋅= mm
N  [ 21] 

N… počet párových dvojic 

m… kritéria 

  

Podle vzorce pro výpočet párových dvojic, se provádí kontrola, zda se výsledek rovná danému 

počtu, výsledný počet udělených bodů se musí rovněž rovnat, v našem případě číslu 15.  

 

Experti vyplňovali dotazník, který je uveden v příloze č.1. 

Vypracování metody porovnávání v trojúhelníkovém páru od všech expertů je v příloze č. 2 

  

 
Tab. č. 8.2 vyhodnocení dotazníků [24] 

Experti         Kritéria  

Cena 
(Kč vč. 

9% 
DPH) 

Výkon 
(kWp)  

Účinnost 
FVP 
(%) 

Celková 
roční 

výroba 
energie 
(kWh) 

Návratnost 
(roky) 

Plocha 
FVS (m2) 

∑  

č. 1 3,5 2,0 1,0 1,0 4,0 3,5 15,0 
č. 2 2,0 3,0 5,0 1,0 4,0 0,0 15,0 
č. 3 3,0 2,0 5,0 1,0 4,0 0,0 15,0 
č. 4 2,0 1,5 1,5 2,0 4,5 3,5 15,0 
č. 5 2,0 1,5 3,5 4,0 3,5 0,5 15,0 
č. 6 3,0 1,5 3,0 3,5 3,5 0,5 15,0 
č. 7 3,0 2,5 0,0 4,0 4,0 1,5 15,0 
č. 8 1,5 1,0 4,0 4,0 4,0 0,5 15,0 
č. 9 4,0 1,5 1,5 4,0 4,0 0,0 15,0 

č. 10 2,0 2,0 1,5 1,0 4,0 4,5 15,0 

∑  26 18,5 26 25,5 39,5 14,5 150 

BJ 2,60 1,85 2,60 2,55 3,95 1,45 15 

 
 V tabulce č. 8.2 je vyhodnocení dotazníků od všech expertů. Provádí se součtem dosažených 
bodů. 
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8.2 Výpočty koeficientu významnosti (Bj): 

 

P - počet expertů - 10 

jγ - součet jednoho kritéria u všech expertů (∑ )    

60,2
10

26
1 ==

=

Bj

P
Bj jγ

                

60,2
10

26

85,1
10

5,18

3

2

==

==

Bj

Bj
                 

95,3
10

5,39

55,2
10

5,25

5

4

==

==

Bj

Bj
       

45,1
10

5,14
6 ==Bj

 [21] 

 
 
8.3 Metody vícekriteriálního rozhodování  

 

Opět existují tři druhy metod: 

 

1. Metoda vážených dílčích pořadí – řešena a pospána  

2. Metoda bazická – tzv. fiktivní varianta  

3. Metoda Pattern – řešena a popsána  

 
 
 
 
 
8.4 Určení dílčích pořadí  

 

Metoda se provádí seřazením podle velikosti kritérií, avšak je nutno rozpoznat, zda-li je 

kritérium typu náklad nebo výnos. U kritéria typu výnos se seřazují hodnoty od nejvyšších po nejnižší, 

dojde-li ke shodě mezi dvěma nebo více pozicemi podělí se součet jejich pořadí počtem shodných 

kritérií. U nejlepší hodnoty daného typu kritéria dáváme pořadí 1, nejhorší hodnotě pořadí poslední. 

Pro lepší pochopení je zde uveden příklad: 

 

Pro výkon (kritérium č. 2): 

 

4
3

543 =++
    [21] 
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Určení výnosů a nákladů: 

 

Výnosy – označeny „+“, jde o typ, u kterého čím vyšší je hodnota, tím je pro nás lepší a 

výhodnější.  Např. Výkon, čím je instalovaný výkon větší, tím více energie vyrobíme.  

 

Náklady – označeny  „-“, typ, u kterého čím nižší hodnota, tím lépe. Např. logicky cena.  

 

 

Tab. č. 8.3 vlastní srovnání nabízených systémů [22] 

                 Kritéria          
Varianty 

Cena 
(Kč vč. 

9% DPH) 

Výkon 
(kWp)  

Účinnost 
FVP 
(%) 

Celková 
roční 

výroba 
energie 
(kW·h) 

Návratnost 
(roky) 

Plocha FVS 
(m2) 

Sunpi - Yingli - YL 
180 - NL 175 Wp 407407,00 3,15 14,40 3075,00 10,28 23,34 

Vermos - CEEG 175 
Mono (CEEG – 

THD-175; 175 Wp) 
392182,00 3,15 15,60 3331,00 8,89 22,98 

Greener s. r. o. CSI - 
Canadian Solar Int. 

CSI-CS6P-240 
672765,00 4,32 16,50 4217,00 12,05 29,31 

ILV s. r. o. SunLink 
PV 175 Wp 

463250,00 3,15 14,00 2990,00 11,71 23,06 

Galaxy Energy s. r. 
o.- Galaxy GC 245m 448968,00 3,96 15,70 3865,00 8,78 28,09 

PVE Profi s. r. o. -
Schüco SPV 210-

SPA-3/-4 
431018,70 2,94 14,07 2780,00 11,71 20,83 
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Tab. č. 8.4 určení dílčích pořadí dle dotazníků [24] 

                    Kritéria               
Varianty           

Cena 
(1) 

Výkon 
(2) 

Účinnost 
FVP (3) 

Celková 
roční 

výroba 
energie (4) 

Návratnost 
(5) 

Plocha 
FVS (6) 

Sunpi - Yingli - YL 180 
- NL 175 Wp 2 4 4 4 3 4 

Vermos - CEEG 175 
Mono (CEEG – THD-

175; 175 Wp) 
1 4 3 3 2 2 

Greener s. r. o. CSI - 
Canadian Solar Int. CSI-

CS6P-240 
6 1 1 1 6 6 

ILV s. r. o. SunLink 
PV 175 Wp 

5 4 6 5 4,5 3 

Galaxy Energy s. r. o.- 
Galaxy GC 245m 4 2 2 2 1 5 

PVE Profi s. r. o. -
Schüco SPV 210-SPA-

3/-4 
3 6 5 6 4,5 1 

Náklady vs. Výnosy - + + + - - 

 

V tabulce č. 8.4 je provedeno určení dílčích pořadí. 

 
Tab. č. 8.5 vynásobení tab. 8.4 s koeficientem BJ [24] 

     
                    Kritéria          
Varianty 

          

Cena 
(1) 

Výkon 
(2) 

Účinnost 
FVP (3) 

Celková 
roční 

výroba 
energie 

(4) 

Návratnost 
(5) 

Plocha 
FVS (6) 

∑  

Sunpi - Yingli - YL 
180 - NL 175 Wp 5,20 7,40 10,40 10,20 11,85 5,80 50,85 

Vermos - CEEG 175 
Mono (CEEG – THD-

175; 175 Wp) 
2,60 7,40 7,80 7,65 7,90 2,90 36,25 

Greener s. r. o. CSI - 
Canadian Solar Int. 

CSI-CS6P-240 
15,60 1,85 2,60 2,55 23,70 8,70 55,00 

ILV s. r. o. SunLink 
PV 175 Wp 

13,00 7,40 15,60 12,75 17,78 4,35 70,88 

Galaxy Energy s. r. 
o.- Galaxy GC 245m 10,40 3,70 5,20 5,10 3,95 7,25 35,60 

PVE Profi s. r. o. -
Schüco SPV 210-

SPA-3/-4 
7,80 11,10 13,00 15,30 17,78 1,45 66,43 

Náklady vs. Výnosy - + + + - -  
BJ 2,60 1,85 2,60 2,55 3,95 1,45  

 

V tabulce č. 8.5 jsou hodnoty vynásobené dílčím pořadím s koeficientem významnosti BJ . 
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Vyhodnocení metody vážených dílčích pořadí: 
 
Tab.č. 8.6 vyhodnocení metody  [24] 

Název Σ  Pořadí 

Sunpi - Yingli - YL 180 - NL 
175 Wp 50,85 3. 

Vermos - CEEG 175 Mono 
(CEEG – THD-175; 175 Wp) 36,25 2. 

Greener s. r. o. CSI - Canadian 
Solar Int. CSI-CS6P-240 55,00 4. 

ILV s. r. o. SunLink PV 175 Wp 70,88 6. 
Galaxy Energy s. r. o.- Galaxy 

GC 245m 35,60 1. 

PVE Profi s. r. o. -Schüco SPV 
210-SPA-3/-4 66,43 5. 

 

U této metody obsadil nejlepší pořadí subjekt (fotovoltaický systém), který dosáhl nejmenšího 

počtu bodů v celkovém součtu ve sloupci ∑ , což je společnost  

Galaxy Energy s. r. o. se systémem Galaxy GC 245m. 

 
 
 
8.5 Metoda Pattern 

 

Opět je důležitá informace, zde se jedná o kritérium typu náklad či výnos, u výnosů se volí 

nejnižší hodnota a namísto dané hodnoty kritéria dosadíme 1, u nákladů opačně, hledáme nejvyšší 

hodnotu a poté opět dosadíme 1. Důležité je, aby se žádná hodnota z tabulky nerovnala 0, pak by byl 

celý proces a metoda znehodnocena, a výsledné hodnocení by postrádalo smysl. 

Na konci tabulky je opět sloupec s označením Σ ,  který je součtem jednotlivých indexů pro 

daný systém u vybraných kritérií, ovšem v tomto případě nezískává nejvyšší hodnocení  jako u metody 

dílčích pořadí ten s nejmenším počtem získaných bodů, ale přesně naopak, čili ten, který dosáhl 

největšího zisku bodů. 

 

Pro výpočet indexů platí, že musíme rozlišit vzorce pro náklady a výnosy.                 

 

Náklady  „-“ = (nejvyšší hodnota/příslušná hodnota) x koeficient významnosti Bj. 

Výnosy  „+“ = (příslušná hodnota/nejnižší hodnota) x koeficient významnosti Bj.  
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Tab. č. 8.7 vlastní srovnání nabízených systémů  [22] 

                 Kritéria      
 

     Varianty 

Cena 
(Kč vč. 

9% DPH) 

Výkon 
(kWp) 

Účinnost 
FVP (%) 

Celková 
roční 

výroba 
energie 
(kWh) 

Návratnost 
(roky) 

Plocha FVS 
(m2) 

Sunpi - Yingli - YL 
180 - NL 175 Wp 407407,00 3,15 14,40 3075,00 10,28 23,34 

Vermos - CEEG 175 
Mono (CEEG – 

THD-175; 175 Wp) 
392182,00 3,15 15,60 3331,00 8,89 22,98 

Greener s. r. o. CSI 
- Canadian Solar Int. 

CSI-CS6P-240 

672765, 
00 

4,32 16,50 4217,00 12,05 29,31 

ILV s. r. o. SunLink 
PV 175 Wp 

463250,00 3,15 14,00 2990,00 11,71 23,06 

Galaxy Energy s. r. 
o.- Galaxy GC 245m 448968,00 3,96 15,70 3865,00 8,78 28,09 

PVE Profi s. r. o. -
Schüco SPV 210-

SPA-3/-4 
431018,70 2,94 14,07 2780,00 11,71 20,83 

 
 
Tab. č. 8.8 vynásobení příslušných hodnot s koeficientem BJ [24] 

FVS Cena 
(1) 

Výkon 
(2) 

Účinnost 
FVP (3) 

Celková 
roční 

výroba 
energie 

(4) 

Návratnost 
(5) 

Plocha 
FVS 
(6) 

∑  

Sunpi - Yingli - YL 
180 - NL 175 Wp 4,29 1,98 2,67 2,82 4,63 1,82 18,21 

Vermos - CEEG 175 
Mono (CEEG – 

THD-175; 175 Wp) 
4,46 1,98 2,90 3,06 5,35 1,85 19,6 

Greener s. r. o. CSI - 
Canadian Solar Int. 

CSI-CS6P-240 
2,60 (1) 2,72 3,06 3,87 3,95 (1) 

1,45 
(1) 

9,65 

ILV s. r. o. SunLink 
PV 175 Wp 

3,78 1,98 2,60 (1) 2,74 4,06 1,84 14,4 

Galaxy Energy s. r. 
o.- Galaxy GC 245m 3,90 2,49 2,92 3,55 5,42 1,51 19,79 

PVE Profi s. r. o. -
Schüco SPV 210-

SPA-3/-4 
4,01 

1,85 
(1) 

2,61 2,55 (1) 4,06 2,03 12,71 

Náklady vs. Výnosy - + + + - -  
BJ 2,60 1,85 2,60 2,55 3,95 1,45  

 
V tab. 8.8 jsou vynásobeny příslušné hodnoty s koeficientem BJ. 
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Vyhodnocení metody Pattern: 
 
Tab. č. 8.9 vyhodnocení metody Pattern [24] 

 
U metody Pattern  „vyhrává“  Fotovoltaické systém, který dosáhl největšího počtu bodů 

v celkovém součtu v sloupci ∑ , což je opět Galaxy Energy s. r. o.- Galaxy GC 245m. 

 
8.6 Porovnání Metody vážených dílčích pořadí a metody Pattern 

 
Tab. č. 8.10 porovnání obou metod [24] 

 
 

Z výsledků porovnání obou metod jednoznačně vyplívá jako nejlepší navrhovaný systém 

společnosti Galaxy energy s. r. o., Galaxy GC 245m. Díky účinnosti panelů 15,7 %  je systém 

schopen vyprodukovat za rok 3865 kWh. Od této hodnoty se samozřejmě odvíjí i objem finančních 

prostředků inkasovaných za prodej energie, které mají  za následek nejnižší dobu návratnosti celého 

systému, a to za 8 a ¾  roku, což je pro danou lokalitu velmi příznivá doba návratnosti. 

Název ∑  Pořadí 

Sunpi - Yingli - YL 180 - NL 
175 Wp 18,21 3. 

Vermos - CEEG 175 Mono 
(CEEG – THD-175; 175 Wp) 19,6 2. 

Greener s. r. o. CSI - Canadian 
Solar Int. CSI-CS6P-240 9,65 6. 

ILV s. r. o. SunLink PV 175 
Wp 

14,4 4. 

Galaxy Energy s. r. o.- Galaxy 
GC 245m 19,79 1. 

PVE Profi s. r. o. -Schüco SPV 
210-SPA-3/-4 12,71 5. 

Název Metoda vážených dílčích 
pořadí Metoda Pattern 

Sunpi - Yingli - YL 180 - NL 
175 Wp 3. 3. 

Vermos - CEEG 175 Mono 
(CEEG – THD-175; 175 Wp) 2. 2. 

Greener s. r. o. CSI - Canadian 
Solar Int. CSI-CS6P-240 4. 6. 

ILV s. r. o. SunLink PV 175 
Wp 6. 4. 

Galaxy Energy s. r. o.- Galaxy 
GC 245m 1. 1. 

PVE Profi s. r. o. -Schüco SPV 
210-SPA-3/-4 5. 5. 
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 Závěr 
 
 Cílem mé práce byl průzkum trhu fotovoltaických systémů, popsat fotovoltaický jev a 

zhodnotit situaci pro výstavbu v České republice, společně s porovnáním nabízených možností v 

současnosti na českém trhu.   

 Pakliže se investor rozhodne vložit své finanční prostředky do využívaní zdrojů obnovitelné 

energie, má možnost se rozhodnout mezi několika zdroji energie. Pro investora je jedním z klíčových 

kritérií celková rentabilita pořizovaného systému. Vzhledem k tomu, že výkupní cena elektřiny ze 

slunce je nejvyšší ze všech nabízených možností, jeví se jako nejlepší možnost tato. 

 Důležitou podmínkou pro výstavbu na střechu domu je jeho orientace na světové strany. 

Nejlepší možností je jižní strana s náklonem střechy 35º a s jakoukoliv změnou těchto parametrů je  

nutno brát v potaz, že klesá produkce vyrobené energie. Nejpříznivější podmínky v rámci České 

republiky jsou na jižní Moravě. 

 Fotovoltaická elektrárna je velice dobrou investicí. Pokud by chtěl investor vložit své 

prostředky do peněžního ústavu s úrokem 2 % ročně, jeho výnos po 20 letech by byl menší, než-li 

vložené prostředky do fotovoltaické elektrárny. Mnohdy jsou lidé od těchto investic odrazeni jejich 

vysokými pořizovacími náklady, ovšem s klesající cenou systémů přímo úměrně klesá i jejich doba 

návratnosti. V dnešní době se pohybuje na hranici 10 let, což znamená, že dalších minimálně 10 let 

budou vydělané finanční prostředky proudit přímo k investorovi. 

Důležité ovšem také je, že vysoké výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů mají přímou 

vazbu na prodejní ceny silové elektřiny. Vysoké výkupní ceny mají za následek, že lidé kteří 

odprodávají svou zelenou energii přímo do distribuční sítě nebo ji jinak spotřebovávají, tím inkasují 

peněžní prostředky, získané z navyšujících se cen elektrické energie. Tento koloběh byl zapříčiněn 

tím, že se Česká republika zavázala k dosažení 8 % hranice na hrubé spotřebě elektrické energie do 

roku 2010. Tudíž z celkové spotřeby 100 %, musí být maximálně 92 % z klasických zdrojů, jako jsou 

jaderné a tepelné elektrárny, a zbývajících 8 % musí být z obnovitelných zdrojů energie. 

Solární panely ovšem lokálně neprodukují žádné emise a pokud chce člověk žít v přiměřeně 

přijatelném životním prostředí, je využívaní obnovitelných zdrojů energie nezbytným prvkem.  
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