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1  Úvod 
 

Cílem této práce je vyhodnotit sluneční elektrárny z hlediska investičních a 

provozních nákladů, kolik energie nám za určitý čas můžou elektrárny vyrobit, jak stát 

ovlivňuje podmínky pro rozvoj slunečních elektráren, jaký mají sluneční elektrárny dopad 

na ekologii a také jaký má Česká republika potenciál v rozvoji těchto elektráren.  

Toto téma jsem si zvolil, protože je v nynější době aktuální hledat alternativní zdroje 

energie z důvodu závazku státu plnit směrnice Evropského parlamentu a do roku 2010 

vytvořit podmínky využívat 8 % energie z obnovitelných zdrojů z hrubé spotřeby energie. 

Nároky lidstva na energii stále rostou a zdroje tuhých paliv, ze kterých v nynější době 

vyrábíme energii, se také jednou vyčerpají, a proto by člověk měl zvažovat cesty, jak tento 

stav vyřešit. Sluneční elektrárny při svém provozu neprodukují plyny jako je oxid uhličitý, 

který zesiluje skleníkový efekt a tím, podle některých vědeckých studií, i globální 

oteplování Země a proto je tento zdroj považován za ekologický. 

Jak uvádí kniha [4], existuje více druhů alternativních zdrojů energie: geotermální, 

která využívá tepla jádra Země, větrná energie, energie z biomasy a vodní, které jsou ve 

své podstatě také vytvořeny díky Slunci, avšak nejedná se o využití sluneční energie přímé, 

ale nepřímé. Sluneční energie, která na Zemi dopadá v podobě přímého slunečního záření 

je pro nás prakticky nevyčerpatelný a volně dostupný zdroj energie, u kterého musíme jen 

přijít na to, jak přímé působení slunečního záření správně využít. V této práci se budu 

hlavně zabývat slunečními elektrárnami fotovoltaickými, neboť tato oblast je pořád 

v rozvoji a stále se vyvíjejí nové technologie zvyšující účinnost fotovoltaických panelů, 

která je zatím ještě málo uspokojivá. Vědci pracují na technologiích, které by měly 

účinnost panelů zvýšit. V této práci se budu zabývat fotovoltaickými panely, které jsou 

nyní dostupné na trhu a elektrárnami, které se z těchto panelů v České republice staví. 
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2 Charakteristické znaky slune čních elektráren 

2.1 Základní princip funkce slune ční elektrárny 
 

Základním zdrojem pro sluneční elektrárny je Slunce, které produkuje obrovské 

množství záření a tím i energie, která se dostává až na zemský povrch. I když se část 

energie dopadající na zemský povrch odrazí od atmosféry zpět do vesmíru nebo se 

v atmosféře rozptýlí, energie slunečního záření dopadající na zemský povrch je zhruba 

10 000krát větší než je průměrná roční spotřeba energie celého světa. V průměru zhruba 

1 700 kWh energie dopadá ze slunečního záření na 1 m2 zemského povrchu za rok. [5] 

V podmínkách České republiky je hodnota dopadu energie na 1 m2 vodorovné plochy za 

rok zhruba mezi 950 kWh až 1 340 kWh energie [7]. Světlo putující k naší planetě se 

v atmosféře láme a část se rozptýlí po atmosféře a část pokračuje dále k povrchu jako 

přímé světlo. Fotovoltaické systémy umějí využívat nejen přímé světlo, ale i světlo 

rozptýlené, proto mohou fungovat, i když samozřejmě s nižší účinností, i při zatažené 

obloze. [5] 

 

2.2 Základní princip výroby elekt řiny fotovoltaickými systémy 
a přeměny stejnosm ěrného proudu na st řídavý 

 
Fotovoltaika jako technologie umožňuje přímou přeměnu slunečního záření na 

elektrickou energii a je založena na fotovoltaickém jevu, jež byl poprvé zpozorován 

Henrym Becquerelem v roce 1839 [6]. Obecně tento proces spočívá v použití 

polovodičových materiálů, které se upravují tak, aby uvolňovaly nabité částice, což je 

základ pro vznik elektrického proudu. Nejčastěji používaný materiál ve fotovoltaických 

článcích je křemík, který je dobře dostupný, avšak před samotným použitím se musí 

upravit. Každý solární článek je tvořen alespoň dvěmi vrstvami takových polovodičů 

z nichž jeden je nabitý kladně (P) a druhý záporně (N) a tím vzniká jeden přechod PN. 

Když dopadne sluneční záření na článek, vznikají elektricky nabité částice. Vnitřní 

elektrické pole, které odděluje elektrony a protony od předního a zadního metalizovaného 

kontaktu zapříčiní tok stejnosměrného elektrického proudu bočním obvodem, který je 

právě mezi těmito kontakty vyveden. Čím větší je intenzita slunečního záření, tím větší 

proud vzniká. Napětí na jednom článku je však malé a proto se sériovým zapojením více 
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článků získává napětí vyšší a to 12 - 24 V. Abychom získali napětí 230 V při 50 Hz, které 

se běžně vyskytuje v zásuvkách domácností a tedy běžně využívá mnoho spotřebičů, 

používá se střídač neboli měnič, který tento proud upravuje na požadovanou hodnotu. [7]  

 
Obrázek 1 Schéma vzniku proudu v solárním článku [7] 

 
Spojením více článků dohromady, které jsou spojovány obvykle pájením, vzniká 

fotovoltaický panel. Panel může být velikostně upraven podle potřeb instalace, články jsou 

chráněny speciálním sklem, které odolává i krupobití. Panely musí odolávat povětrnostním 

podmínkám a proto se vyrábí robustní a pevné, spolehlivé a vodotěsné. Kvalitní výrobou 

panelů se dosahuje životnosti kolem 20 – 25 let, ale i vyšší. [5] 

2.2.1 Základní typy používaných technologií pro výr obu článků 
 

Solární články se v dnešní době vyrábí v silné vrstvě krystalického křemíku a to buďto 

z monokrystalického křemíku nebo polykrystalického křemíku. Tato technologie se 

používá nejčastěji a je také dobře probádána. Účinnost fotovoltaických panelů 

z krystalického křemíku se pohybuje mezi 13 % – 16 % pro komerční použití, 

v laboratořích je dosahována účinnost až 25 %. [5] Další technologií jsou články, kde se 

používají materiály z amorfního křemíku, arsenidu galia (GaS), teluridu kademnatého 

(CdTe) nebo diselenidu india měďnatého (CuInSe) [8]. Díky této technologii lze nanášet 

tyto materiály v daleko tenčích vrstvách než krystalický křemík a také se může nanášet na 

různé materiály jako je sklo, nerezová ocel nebo plast. Dále mají výhody pro svou malou 

váhu, robustnost a vizuální vzhled, díky čemuž se předpokládá hlavní využití hlavně na 

budovách [5]. Články vyrobené touto technologií jsou levnější než technologie používající 

drahý krystalický křemík, avšak jejich účinnost je pouze kolem 10 %. Jejich nedostatečná 
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stabilita je největší problém. Je totiž možné připravit touto technologií články s účinností 

až 15 %, což už je akceptovatelná účinnost, avšak po relativně krátké době používání 

těchto článků se účinnost dostává pod 10 %. Proto by musely elektrárny využívající tento 

systém zabírat mnohem více plochy, která opět zvýší investiční náklady, protože ceny 

pozemků se stále zvyšují. Využití panelů této technologie zatím přichází v úvahu 

u kalkulaček a menších zařízení a také u střech budov, kde se nemohou kvůli nosnosti 

instalovat těžší panely s monokrystalickým nebo polykrystalickým křemíkem. [8]  

 

2.3 Přehled fotovoltaických systém ů 
 

2.3.1 Ostrovní systémy (off-grid) 
 

Hlavním znakem off-grid systémů je, že nejsou připojeny na hlavní rozvodnou 

elektrickou síť. Obvykle zásobují pouze malou část území, někdy jsou užity pouze pro 

pohon určitého přístroje. Obecně lze tedy říci, že ostrovní systémy se používají tam, kde by 

bylo nákladné rozvádět elektřinu z hlavní elektrické sítě. U těchto typů systémů je spotřeba 

energie různých zařízení přímo limitována energií vyrobenou tímto systémem. Proto se zde 

musí dopředu dobře propočítat předpokládaná spotřeba energie, doba slunečního svitu a 

průměrné slunné dny, aby nedošlo k nedostatku energie. U tohoto systému se používají 

akumulátory, které vyrobenou energii mohou po nějakou dobu uchovávat a lze jimi 

vyrovnávat právě výkyvy v dodávce elektřiny zapříčiněné dobou, kdy slunce na panely 

nesvítí, a to v nočních hodinách a ve dne vlivem počasí. [8] 

Systémy tedy mohou napájet přímo spotřebič bez použití akumulátoru, pokud se od 

spotřebiče očekává plnění úkolu pouze za slunečního svitu (např. přečerpávaní vody) a 

spotřebiče, které pracují s napětím 12 V nebo 24 V. Je zde také možnost připojení 

akumulátoru, který elektrickou energii dokáže po určitý čas uchovat a spotřebič je napájen 

pouze 12 V nebo 24 V. Pokud se jedná o běžný síťový spotřebič napájený 230 V, je nutné 

přidat i měnič napětí jak je názorně uvedeno na obrázku 2. [12] 
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Obrázek 2 Schéma zapojení ostrovního systému s akumulací elektrické energie 12 V i 230 V [12] 

 
Jestliže se projektuje systém tak, aby vyhovoval i v měsících, kdy sluneční svit je nižší 

a tedy na zaručení dostatku elektrické energie stoupají náklady kvůli většímu počtu 

akumulátorů nebo jejich vyšší kapacity a větší ploše fotovoltaických panelů, je možné také 

zvážit takzvaný hybridní systém, který spolu s fotovoltaickými panely kombinuje právě 

ještě jiný zdroj elektrické energie (elektrocentrála), který se využívá právě při nedostatku 

slunečního svitu jako záložní zdroj. Schéma systému je znázorněno na obrázku 3. [12] 

 

 

Obrázek 3 Schéma zapojení hybridního systému se záložním zdrojem elektrické energie [12] 
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2.3.2 Síťové systémy (on-grid) 
 

Síťové systémy se liší od ostrovních tím, že jsou zapojeny do hlavní rozvodné sítě. 

Toto lze uskutečnit díky měničům, které synchronizují napětí a frekvenci vstupního proudu 

z fotovoltaického systému na proud typický pro hlavní rozvodnou síť. Pro zapojení 

systému tedy potřebujeme fotovoltaické panely, měnič (střídač), kabeláž a monitorovací 

zařízení (elektroměr) [8]. Existují dva způsoby zapojení a nakládání s vyrobenou 

elektřinou.  

V prvním případě lze vyrobenou elektřinu zužitkovat přímo pro majitele 

fotovoltaického systému přímo ke spotřebě v domácnosti a přebytek, který již nelze 

zužitkovat prodat do hlavní distribuční sítě za dotovanou cenu. Schéma zapojení lze vidět 

na obrázku 4. Výhoda tohoto způsobu je v uplatňování zeleného bonusu, což je příplatek 

k tržní ceně elektřiny při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (bližší informace o 

zeleném bonusu jsou uvedeny v textu v části 5.2.3 Regulace výkupních cen a zelených 

bonusů). Tato metoda umožňuje jak úsporu v rámci spotřebované vlastní energie, tak 

uplatnění bonusů a výkup přebytečné energie za dotované ceny. Ve druhém případě lze 

elektrickou energii pouze prodávat přímo do distribuční sítě za dotovanou cenu a poté 

z distribuční sítě odebírat elektrickou energii pro vlastní spotřebu. Schéma zapojení je 

uvedeno na obrázku 5. [12]  

 



Jiří Liška: Sluneční elektrárny 

2009 7 

 

Obrázek 4 Schéma zapojení systému pro vlastní spotřebu a prodeje přebytků energie do sítě [12] 

 

 

Obrázek 5 Schéma zapojení systému pro výhradní prodej elektrické energie do sítě [12] 

 

2.3.3 BIPV – Building integrated Photovoltaics – Fo tovoltaika 
integrována do budov a solární parky 

 
Jedná se o fotovoltaické systémy, které se nacházejí jako pomocné systémy na 

střechách nebo fasádách budov. Lze zde využít kreativitu návrhů a pomoci budově získat i 

originální vzhled. Zároveň tyto systémy slouží k úsporám primárních zdrojů energie, 
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kterou tato budova využívá ke svému normálnímu provozu a tím i šetří výdaje na energii a 

zároveň využívá energetických toků, které stejně na budovách probíhají a místo na 

budovách by zůstalo jinak nevyužité. [5] 

Mezi solární parky se řadí elektrárny instalované na pozemku, které dosahují výkonů 

v řádech stovek kilowatt až megawatt. Schéma zapojení solárních parků je na obrázku 6. 

V blízkosti těchto systémů by měla být dostupná přípojka pro dodávku energie do 

rozvodné sítě nebo regionální distribuční sítě. Tyto systémy se již neobejdou bez údržby 

konstrukcí, odstraňování sněhu z panelů nebo sekání trávy pod panely, popřípadě dalšími 

náklady je oplocení a ostraha objektu. Průměrná plocha panelů, která má výkon 1 kWp 

zabírá zhruba 8 m2 a náročnost na plochu pozemku je zhruba 2,7krát vyšší, neboť si panely 

nesmí navzájem stínit pokud jsou uloženy v řadách za sebou. Ku příkladu na svahu 

směřujícího k jihu je tento koeficient nižší vlivem jiného úhlu náklonu. [12] 

 

 

Obrázek 6 Schéma zapojení solárního parku do sítě[12] 
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3 Provozované a projektované slune ční elektrárny v ČR 

 
V České Republice existuje celá řada firem zabývajících se projektováním, stavěním a 

připojováním elektráren do hlavní rozvodné elektrické sítě. Jedny z největších firem 

z hlediska projektů jsou Energy 21 a.s. se sídlem v Praze ve spolupráci s CE Solar, s.r.o. se 

sídlem v Uherském Hradišti, Solartec s.r.o. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která 

fotovoltaické solární články a panely také vyrábí a firma Korowatt s.r.o., pod kterou patří 

fotovoltaické elektrárny v Bušanovicíc. V posledních dvou letech 2007 a 2008 znamenal 

v oblasti fotovoltaických elektráren rychlý rozvoj a uskutečnilo se v této době více než 

12 projektů s instalovaným výkonem větším než 100 kWp. Vznikly také největší projekty 

v České Republice vůbec. Do roku 2008 největší sluneční elektrárna v Dívčicích na jihu 

Čech, která je projektována firmou Energy 21 dosahuje instalovaného výkonu 2850 kWp a 

je schopná vyrobit díky dobrým slunečním podmínkám v oblasti až  3 200 000 kWh ročně 

(tento údaj je pouze projektovaný). Intenzita slunečního svitu dosahuje v Dívčicích 

průměrně 1,16 MWh/m2. Ovšem i tato velká elektrárna již bude brzy překonána dalšími 

projekty ve výstavbě. [11] 
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Tabulka 1Přehled instalovaných a plánovaných projektů elektráren v České Republice [sestaveno z různých zdrojů], (*)naměřené hodnoty 

Název elektrárny (oblast) 

plocha panelů 
[m2] popř. 
Zastavěná 
plocha (ZP) 

Instalovaný 
výkon 
[kWp] 

Rok 
uvedení 

do 
provozu 

Průměrná 
roční 

výroba 
energie 
[kWh] 

Celková 
investice 
[mil. Kč] 

Inv./kWh/rok 
[Kč/kWh/rok] 

Náklady 
na 1 kWp 

[Kč] 

Roční 
výroba 

energie při 
maximálním 

výkonu 
[kWh] 

Účinnost 
[%] 

VŠB-TU Ostrava (SM) 162 20 2002 19 448* 8,21 422,2 410 550 175 200 11,10 
MU Brno (JM) 336 40 2006 36 926* 19 514,5 475 000 350 400 10,54 
Opatov (JM) 466 61 2006 63 000 9 142,9 147 820 533 353 11,81 
Brněnce u Svitav (JM)   120 2007         1 051 200   
Dubňany (JM) 7 500 (ZP) 233 2007 252 000 30 119,0 128 755 2 041 080 12,35 
Úštěk - Habřina (SČ) 4 125 507 2007 450 000 59 131,1 116 371 4 441 320 10,13 
Bušanovice I. (JČ) 6 170 693 2007 628 000 85 135,4 122 655 6 070 680 10,34 
Ostrožská Lhota (JM) 4 900 702 2007 700 000 90 128,6 128 205 6 149 520 11,38 
Rožmitál pod Třemšínem (JZČ)   200 2008         1 752 000   
Vojkovice (JM) 20 000 (ZP) 600 2008 670 000 66 98,5 110 000 5 256 000 12,75 
Bušanovice II. (JČ) 4 871 668 2008 633 000 77 121,6 115 269 5 851 680 10,82 
Jaroslavice (JM) 38 000 (ZP) 900 2008 1 050 000 100 95,2 111 111 7 884 000 13,32 
Hrádek (JM) 42 000 (ZP) 1 100 2008 1 210 000 132 109,1 120 000 9 636 000 12,56 
Dubňany (JM) 70 000 (ZP) 2 100 2008 2 244 000 230 102,5 109 524 18 396 000 12,20 
Dívčice (JČ) 120 000 (ZP) 2 850 2008 3 200 000 319 99,7 111 930 24 966 000 12,82 
Velký Karlov (JM) 13 000 (ZP) 400 2008 440 000 44 100,0 110 000 3 504 000 12,56 
Krhovice (JM) 2000 (ZP) 500 2008 600 000       4 380 000 13,70 
Šanov (JM)   1 000 2009         8 760 000   

Volary (JČ - Šumava)   1 555 2009         13 621 800   

Jaroslavice II. (JM)   490 2009 540 000       4 292 400 12,58 
České Velenice (JČ)   1 500 2009 1 650 000       13 140 000 12,56 
Cvrčovice (JM)   140 2009 154 000       1 226 400 12,56 
Protivín (JČ)   3 000 2009 3 300 000       26 280 000 12,56 

Hrušovany (JM)   2 100 2009 2 330 000       18 396 000 12,67 



Jiří Liška: Sluneční elektrárny 

2009 11 

Komentář k tabulce 1: 

Plocha panelů: Údaje označující plochu panelů jsou převzaty z údajů projektanta. 

Pokud tyto údaje nebyly dostupné a byly dostupné alespoň údaje o typu, velikosti a 

množství použitých panelů, byla tato plocha spočítána, pouze pokud bylo zřejmé, že se 

panely nacházely hned vedle sebe jako je tomu v případě Opatova. V ostatních případech 

označuje zkratka ZP – zastavěnou plochu – tedy plochu, která byla potřebná k výstavbě 

celé elektrárny.   

Instalovaný výkon: Informace o instalovaném výkonu byly všechny převzaty od 

společností, které tyto stavby projektovaly a vystavěly. 

Rok uvedení do provozu: Označuje rok, kdy byl zahájen provoz elektrárny. 

V případě roku 2009 se jedná o plán a předpoklad uvedení do provozu nebo již spuštěné 

elektrárny. 

Průměrná roční výroba energie: Hodnota vyjadřuje průměrný odhad výroby 

elektrické energie za jeden rok. Pouze u hodnot označených hvězdičkou (*) se jedná o 

průměr ze skutečně naměřených hodnot uváděných provozovatelem. 

Celková investice: Udává kolik stála počáteční investice do výstavby fotovoltaické 

elektrárny a její uvedení do provozu. Ceny jsou přibližné. 

Inv./kWh/rok  = 
energie  výrobaroční Průměrná

investice Celková
 [Kč/kWh/rok] 

Náklady na 1 kWp = [ ]kWp Kč/1
 výkonýInstalovan

investice Celková
 

Roční výroba energie při maximálním výkonu: Udává, kolik by byla elektrárna 

teoreticky schopna vyrobit energie, pokud by Slunce svítilo 24 hodin denně, 365 dní v roce 

při energetické hustotě záření 1000 W/m2, 25 oC a světelnému spektru AM 1,5 což je 

záření při průchodu atmosférou bez oblačnosti. 

Účinnost = [ ]% 
 výkonumaximálním při energie  výrobaRoční

energie  výrobaroční Průměrná
100⋅   

Údaj vyjadřuje jak je celkově využitá elektrárna oproti maximu, které by byla schopná 

vyprodukovat. 

K sestavení tabulky 1 bylo použito více zdrojů [10, 11, 13, 14, 16] a program 

Microsoft Excel.. 
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4 Investi ční a provozní náklady 
 

Investiční náklady instalovaných fotovoltaických systémů závisí ve velké míře na ceně 

fotovoltaických panelů, ale také na dalších faktorech jako je umístění projektů, jejich 

způsob využití, způsob zapojení, velikost projektů, zdali jsou tyto projekty připojeny na síť 

nebo jsou ostrovní, na cenách energie a legislativních opatřeních státu. [5] 

4.1 Investi ční a provozní náklady ostrovních systém ů 
 

Ostrovní systémy mohou být sestavovány pro různé účely a také se mohou výrazně 

lišit v provedení. Není v podstatě ani možné porovnávat ceny energie, kterou vyrobí 

solární hodinky s cenou energie, kterou vyrobí domácí solární systém. Ostrovní systémy 

jsou produkovány v menší míře, a proto bývají dražší. Nicméně jsou přesto ekonomické, 

protože připojení na síť by bylo ve většině případů ještě dražší. Protože v některých 

případech ale nezbývá mnoho jiných variant jak dodat potřebnou energii k určitému místu 

a přístroji, není cena u ostrovních systémů zase až tak rozhodujícím faktorem. [6] 

4.2 Investi ční a provozní náklady sí ťových systém ů 
 

Investiční náklady kompletních síťových systémů se odvíjí od nákladů jednotlivých 

vstupních částí, kterými je celý systém tvořen. To znamená, že se odvíjí od nákladů na 

pořízení fotovoltaických panelů, měničů, stojanů a podpěr pro panely, kabelů 

a elektrických materiálů a v neposlední řadě také nákladů na instalaci systému a jeho 

projektování. Zaleží také na velikosti projektovaného systému [6]. Jak lze vidět z přehledu 

provozovaných a projektovaných elektráren v tabulce 1, ceny systémů klesají jak s časem a 

to díky zlepšování technologií a levnější výrobě, tak lze zaznamenat i rozdíl na jednotku 

Wp, který je způsoben velikostí systému, neboť se náklady na projektování, měnič a 

instalaci rozprostřou do větších rozměrů elektrárny. Jako příklad lze uvést systém z roku 

2002 nacházející se na budově VŠB – TU v Ostravě, kde byl instalován systém 

s nominálním výkonem 20 kWp a náklady na 1 Wp se pohybovaly okolo 411 Kč, zatímco 

u systému v Bušanovicích označovaného jako II z roku 2008, který má výkon 668 kWp se 

náklady na 1 Wp pohybovaly okolo 115 Kč. Také zvolený výrobce nebo zprostředkovatel 

zakázky má vliv na cenu investice, protože každý výrobce poskytuje různě výhodné 
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nabídky služeb a také různé ceny. Investiční náklady také ovlivňuje i typ úvěru, který je 

banka ochotná poskytnout a tím také může prodloužit nebo zkrátit dobu splatnosti 

elektrárny. Největší vliv na výhodnost vybudování fotovoltaického systému má stát, 

jelikož vytváří prostředí pro tento druh energie a dotuje zákonem výkupní ceny a také 

samotné investice. 

Malé elektrárny nemohou konkurovat jednicovou cenou velkým elektrárnám, protože 

obecně platí pravidlo, že s větší produkcí klesá cena a to platí jak ve výrobě zboží, tak ve 

výrobě elektřiny. Také je možné ekonomicky ocenit energii z různých zdrojů pomocí 

nákladů, které jsou spojeny například s poškozováním životního prostředí, s nehodami 

v hornictví při těžbě surovin na výrobu energie a s vysokými budoucími náklady, které 

budou souviset s vyřazováním z provozu dlouho užívaných elektráren. Když se uváží i tyto 

náklady, pak ceny sluneční energie se blíží k cenám za běžnou výrobu energie. Nicméně 

výroba slunečních panelů a polovodičů není zdarma, ale je to energeticky náročný proces. 

Proto musí sluneční kolektory pracovat několik let než vyprodukují energii, která se 

spotřebovala na jejich výrobu. Vzhledem k tomu, že životnost kolektorů je 20 až 30 let, 

vyprodukují 5 – 8x více energie než je spotřebováno na jejich výrobu [8]. 

Podle výpočtů v knize [8] se spotřebuje na výrobu panelů o výkonu 1 kWp 5600 kWh 

energie. Pokud necháme panely fixované a bez jakýchkoliv vylepšení jejich účinnosti, 

například zrcadly nebo naváděcím systémem, pak je doba návratnosti zhruba 4 roky 

v případě polykrystalických oboustranných panelů. Pokud zvýšíme účinnost panelů 

přidáním zrcadel, které usměrňují a zajišťují dopad většího množství záření na panely a 

upevníme panely na pohyblivý systém, který je bude naklánět na nejlepší polohu za 

sluncem, pak se může účinnost těchto panelů zvýšit až na 30 % a panely se zaplatí již za 

2 roky. Novými technologiemi se samozřejmě také snižují náklady na výrobu panelů. 

Nejnáročnější z hlediska energie a investičních nákladů je produkce čistého křemíku. 

Navzdory tomu, že křemík se nalézá v zemském plášti v hojné míře, v čisté formě se 

vyskytuje zřídka. Mnoho společností se proto snaží zlepšit technologie pro výrobu čistého 

křemíku. Jedním z dalších určujících parametrů, které mohou urychlit splacení investičních 

nákladů jsou sluneční a přírodní podmínky umístění panelů. Panely totiž mohou být 

umístěny na území s vyšším dopadem slunečního záření, ale pokud jsou podmínky zároveň 

velmi náročné na vysoké teploty vzduchu, snižuje se účinnost slunečních panelů což 
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zapříčiňuje prodlužování doby návratnosti [8]. Vliv přírodních podmínek na výkon 

fotovoltaických panelů je podrobněji rozveden v článku 7.1 Přírodní podmínky. 

Co se týče provozních nákladů, tak u systémů s výkonem do 5 kWp nepotřebují 

mechanickou údržbu a tedy provozní náklady jsou žádné nebo minimální – např. pojištění 

panelů. Systémy s větším výkonem než 5 kWp by měly být kontrolovány každé 3 roky. 

Mezi další možné náklady patří pojištění proti živelným pohromám nebo výtržnictví, daně, 

administrativní poplatky, měření výstupního výkonu a popřípadě i pronájem střechy 

budovy nebo jiného místa či pozemku, pokud není ve vlastnictví majitele systému. 

Největší částí nákladů síťového systému je kumulace kapitálových rezerv na možné opravy 

nebo výměnu měniče. Provozní náklady jsou obvykle vypočítávány jedním procentem 

z investičních nákladů za rok. [6]  

 

4.3 Porovnání doby návratnosti dvou r ůzných elektráren 
 

Tato kapitola se zabývá porovnáním doby návratnosti vybraných elektráren. První 

elektrárna představuje sluneční park, který je v provozu a vycházelo se zde z údajů, které 

byly převzaty z internetu od firmy Korowatt s.r.o., která stavbu prováděla. Druhá 

elektrárna je modelový příklad elektrárny na klíč s výkonem do 20 kWp, jejíž ceník byl 

navržen firmou Sollaris s.r.o. a je možné ji umístit na větší střechu, jelikož systém zabírá 

plochu zhruba 152 m2.  

4.3.1 Doba návratnosti investice elektrárny Bušanov ice II 
 

V příloze 1 je uveden nejprve hrubý propočet návratnosti investice elektrárny, 

u kterého není brán v úvahu růst cen energie, růst provozních nákladů a také pokles 

výkonů fotovoltaických panelů. Návratnost zde vychází v 10 roce provozu. Je zde 

proveden hrubý výpočet návratnosti investice i v případě, kdy by byla elektřina 

vykupována za nedotovanou cenu za distribuované množství energie podle  rozhodnutí 

ERÚ platnou pro rok 2008 při tarifu D02d pro střední spotřebu. Při tomto srovnání lze 

vidět, že v případě neměnné výkupní ceny by se náklady na investici do elektrárny vrátily 

až po 699 letech, což je nereálná doba návratnosti a tedy z ekonomického hlediska je 

projekt nereálný.  
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Protože ale ceny elektřiny rostou, musí se tento výpočet zohlednit. Pokud je 

předpokládaný růst cen průměrně o 3 % ročně, což je průměrný údaj u státem 

garantovaného růstu dotovaných cen pro výkup elektřiny z fotovoltaiky podle vyhlášky 

č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro 

regulaci cen , i tak by podle přílohy 2 byla doba návratnosti vyšší než průměrná doba 

životnosti elektrárny (zhruba 30 let), což vede také k nereálnému závěru. Počítá se i 

s poklesem výkonů fotovoltaických panelů o 1 % ročně a růstem provozních nákladů o 

0,5 % ročně. 

Při státem garantovaných výkupních cenách po dobu 20 let však nastává jiná situace a 

lze vidět v příloze 3 a 4, že investice se navrátí zhruba v 9. roce. Navíc stát garantuje 

meziroční růst dotovaných cen podle vyhlášky č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen 

v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, v rozmezí 2 – 4 %. V příloze 3 je 

počítáno s meziročním růstem cen průměrně o 3 %, růst provozních nákladů o 0,5 % a 

pokles výkonů panelů meziročně o 1 %. V tomto případě se investice vrátí na začátku 9. 

roku, což lze považovat za dobrou investici, neboť následujících 16 let životnosti 

garantovaných výrobcem je schopna fotovoltaická elektrárna přinést majiteli slušný zisk, 

i když po 20. roku životnosti přestávají platit dotované ceny. U výpočtů doby návratnosti 

elektrárny Bušanovice II jsem nezahrnoval cenu cizího ani vlastního kapitálu a také jsem 

nepočítal s odpisy a daní z příjmů. Vycházel jsem pouze z údajů zveřejněných 

projektantem, který udává provozní náklady zhruba 1,47 Kč/1 kWh vyrobené energie, 

avšak neudává podrobnější informace o tom, co všechno je v provozních nákladech 

zahrnuto.[13] 
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4.3.2 Doba návratnosti investice vybrané elektrárny  o výkonu do 
20 kWp 

 

Pro srovnání fotovoltaického solárního parku a menšího síťového systému jsem vybral 

produkt firmy SOLLARIS s.r.o. s názvem Aleo o nominálním výkonu 19,32 kWp. Tento 

produkt jsem zvolil, jelikož u tohoto produktu firma má vypracovaný ceník platný do 

30. 6. 2009 s přesnými výpočty nákladů na montáž systému, počet, velikost a ceny 

solárních panelů a dalších součástí systému. Tyto součásti jsou převzaty z ceníku a 

rozepsány v příloze 5. Technické parametry modelového systému Aleo jsou uvedeny 

v příloze 6 [14]. 

Nejprve byla spočtena doba návratnosti modelové elektrárny za použití cizího kapitálu, 

který v tomto případě reprezentovala neúčelová hypotéka s úrokem 7,3 % p. a. od banky 

mBank skupiny Commerzbank s dobou fixace na 5 let [15]. Pro zjednodušení je v příloze 7 

počítáno se 7,3 % p. a. po celou dobu splatnosti 20 let. V příloze 8, která je pokračováním 

přílohy 7, lze vidět i modelový propočet odpisování systému a výpočet daní z příjmů. 

Kvůli ceně cizího kapitálu a daním z příjmů se doba návratnosti investice prodloužila, 

s čímž modelové příklady v nabídce firem nepočítají. V tomto případě se tedy investice 

nevrátí za celou dobu životnosti fotovoltaického panelu, která se udává na zhruba 30 let. Je 

to způsobeno i tím, že po 20. roce provozu se výkupní cena změnila zpět na nedotovanou 

výkupní cenu. Znamená to tedy, že pokud chce majitel financovat fotovoltaický systém 

pomocí cizího kapitálu, měl by hledat výhodnější nabídku s nižším úrokem. Z přílohy 11, 

kde byl výpočet proveden za předpokladu, že výkupní cena elektrické energie je 

nedotovaná výkupní cena za distribuované množství elektřiny tarifu D02d dodavatele ČEZ 

podle rozhodnutí ERÚ, která byla pro rok 2009 stanovena na 1 764,16 Kč/MWh a tedy po 

přepočtu a zaokrouhlení na 1,74 Kč/kWh s průměrným meziročním růstem o 3 %, lze vidět, 

že návratnost není do 30 let také možná a vychází ve stovkách let podobně jako v příkladě 

elektrárny Bušanovice II. se stejným tarifem ceny, akorát stanovenou pro rok 2008, která 

činila zaokrouhleně 1,64 Kč/kWh [9]. 

Dalším kritériem pro výpočet doby návratnosti byl k výpočtu použit vlastní kapitál, 

který by mohl být jinak použit do jiných investic a to s předpokládaným zhodnocením ve 

výši 8 %. I v tomto případě bylo počítáno s odpisy elektrárny a s daní z příjmů. Protože ale 

cena vlastního kapitálu je vyšší než cena cizího kapitálu, lze z přílohy 9 a 10 vypozorovat, 

že investice se taktéž nevrátí za dobu životnosti panelů. S cenou vlastního kapitálu opět 
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nepočítají modelové výpočty doby návratnosti investice řady firem, které fotovoltaiku 

nabízejí. [10]  

Poslední výpočet byl proveden zjednodušeně a tedy podobně jako dělají modelový 

výpočet firmy nabízející fotovoltaické systémy. Nebyly zde brány v úvahu kritéria jako 

placení daní z příjmů, odpisy, cena vlastního nebo cizího kapitálu a byla spočtena doba 

návratnosti elektrárny pouze s odpočtem provozních nákladů. Výpočet je proveden 

v příloze 12 a doba návratnosti znázorněna v příloze 13. Návratnost je v tomto případě 

v 8. roce provozu elektrárny, což je již údaj srovnatelný právě s modelovými příklady 

výpočtů firem nabízejících fotovoltaické systémy. Při všech prováděných výpočtech jsem 

vycházel z literatury [10] a z funkcí v programu MS Excel. 
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5 Ovlivn ění ekonomiky slune čních elektráren 
legislativními opat řeními 

 
Kapitola pojednává o tom, jaké podmínky připravil stát svými zákony a zásahy do 

tržní ekonomiky, aby pomohl rozvoji čistému zdroji energie, který by se za podmínek tržní 

ekonomiky a konkurence na trhu nemohl ještě v době psaní této práce rozvinout a byl by 

ekonomicky nevýhodný a ztrátový. 

5.1 Zákony související s produkcí elektrické energi e 
z obnovitelných zdroj ů fotovoltaických systém ů 

 
Pokud majitel fotovoltaické elektrárny chce dodávat vyprodukovanou energii do sítě, 

pak se musí řídit zákony, které stanovují, jaké podmínky musí fyzická nebo právnická 

osoba splňovat, aby mohla získat licenci od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). 

O podmínkách podnikání v energetických odvětvích pojednává zákon č. 458/2000 Sb., 

energetický zákon. Jelikož má stát v zájmu vytvořit výhodnější podmínky pro rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie a podle zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, se zavázal vytvořit podmínky 

pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve výši 8 % na hrubé spotřebě k roku 

2010 a dále vytvářet podmínky pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě 

elektrické energie, tak podporuje rozvoj různými způsoby dotací. Podle tohoto zákona č. 

180/2005 Sb., má povinnost provozovatel distribuční sítě připojit k distribuční síti výrobce 

elektrické energie, který používá k výrobě elektřiny obnovitelné zdroje energie a 

odkupovat přednostně tuto energii za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem 

podle zveřejňovaného cenového rozhodnutí. Nyní je platné cenové rozhodnutí č. 8/2008 ze 

dne 18. 11. 2008, které stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy pro rok 2009. [9], [12] 

Existují další doplňující vyhlášky k zákonům, kterými se řídí provozování slunečních 

elektráren. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Tato vyhláška doplňuje zákon č. 180/2005 Sb., 

o podrobnější technické a ekonomické podrobnosti související s povinným výkupem 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dále vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění a 

novelizuje vyhláška č. 475/2005 Sb. Vyhláška č. 150/2007 Sb. se zabývá způsobem 
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regulace cen v energetických odvětvích a upravuje postupy při regulaci a vyhláška 

č. 51/2006 Sb. upravuje podmínky připojení k elektrizační soustavě. [9], [12] 

 

5.2 Ovlivn ění ekonomiky slune čních elektráren jednotlivými 
legislativními opat řeními 

 
Stále se zvětšující spotřeba elektrické energie a stále klesající zásoby fosilních paliv, 

která stále více zamořují přírodu, ve které člověk žije a vzduch, který člověk dýchá, nutí 

jak stát, tak celý svět přemýšlet o náhradních a obnovitelných zdrojích energie. Jisté 

technické a technologické prostředky se v tomto odvětví vyskytly a pro výrobu energie 

jsou využívány jak vodní elektrárny, větrné elektrárny, geotermální energie, spalování 

biomasy tak sluneční energie. Problém je, že tyto prostředky na výrobu elektrické energie 

jsou drahé a proto by se nevyplatilo je používat v dnešní době, ale až v budoucnu kdy se 

cena energie produkována z fosilních paliv zvýší. Jelikož si ale státy uvědomují nutnost 

rozvíjení těchto zdrojů už v nynější době, kdy je ještě pořízení nevýhodné, rozšiřují tento 

způsob výroby energie pomocí dotací a různých zvýhodnění. [8] 

 

5.2.1 Výkupní ceny a zelený bonus 
 

V případě slunečních fotovoltaických systémů podporuje stát výkup elektrické energie 

prostřednictvím zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a o změně některých zákonů, a prostřednictvím regulovaných cenových 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, který stanovuje každoročně výkupní ceny 

energie z obnovitelných zdrojů. Podle cenového rozhodnutí č. 8/2008 ze dne 18. 11. 2008 

platného od 1. 1. 2009 se rozdělují regulované ceny na výkupní ceny elektrické energie a 

na zelený bonus. Zeleným bonusem se podle zákona č. 180/2005 Sb. rozumí:  

„…finanční částka navyšující tržní cenu elektřiny a hrazená provozovatelem 
regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy výrobci elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, zohledňující snížené poškozování životního prostředí využitím obnovitelného 
zdroje oproti spalování fosilních paliv, druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu 
dodávané elektřiny.“[9]  

 
V tomto případě jsou ceny zelených bonusů a výkupních cen platné od 1. 1. 2009 pro 

fotovoltaické systémy s výkonem do 30 kW včetně je cena zeleného bonusu 11,91 Kč bez 
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DPH za 1 kWh a výkupní cena je stanovena na 12,89 Kč bez DPH. Pro systémy 

s instalovaným výkonem nad 30 kW je cena zeleného bonusu 11,81 Kč bez DPH za 1 kWh 

a výkupní cena 12,79 Kč bez DPH. Existují tedy dva způsoby jak s vyrobenou elektřinou 

nakládat. Jeden způsob umožňuje všechnu vyrobenou energii prodat distributorovi za 

stanovenou výkupní cenu a poté zpětně odebírat energii pro svoji potřebu za běžný tarif 

anebo druhá možnost dává výrobci energie možnost využívat energii pro svojí spotřebu, 

čímž jednak ušetří peníze za odebranou energii ze sítě a navíc dostane ke každé 

spotřebované kWh navíc zelený bonus od distributora, což spolu s úsporami za jinak 

spotřebovanou energii může být výhodnější variantou. Záleží zde ovšem na tom, kolik 

energie spotřebovává sám výrobce. Pokud je tato spotřeba malá, vyplatí se raději elektřinu 

přímo prodávat za výkupní ceny. [12] 

 

5.2.2 Garance doby výkupu elektrické energie 
 

Další metoda podpory produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů je garantovaná doba, 

po kterou bude distributor vykupovat od výrobce elektřinu za stanovené výkupní ceny. Od 

účinnosti vyhlášky č. 475/2005 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o podpoře 

využívání obnovitelných zdrojů, byla garantována doba výkupu 15 let. Vyhláškou 

č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., se garantovaná doba výkupu 

zvyšuje na 20 let. Respektive se jedná o předpokládanou dobu životnosti výrobny elektřiny. 

Musí zde být však splněny ještě některé podmínky, které vyhláška určuje. 

U fotovoltaických elektráren musí být splněno roční využití instalovaného špičkového 

výkonu, které musí být větší než 935 kWh/kWp, celkové měrné investiční náklady musí 

být menší než 135 000 Kč/kWp a roční vyprodukovaná svorková energie musí být alespoň 

150 kWh na čtvereční metr aktivní plochy solárního panelů s tím, že se během životnosti 

panelů snižuje jejich výkon o 0,8 % ročně. [9], [12] 

 

5.2.3 Regulace výkupních cen a zelených bonus ů 
 

Podle vyhlášky č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a 

postupech pro regulaci cen, stanovuje energetický regulační úřad i změny výkupních cen a 

zelených bonusů. V této vyhlášce se uvádí:  
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„Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu 

využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně 
zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně 
o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn [9].“  

 
Znamená to tedy, že se průměrně bude každý rok zvyšovat výkupní cena energie a 

zelených bonusů o 3 %. Pokud tedy výrobce využije kombinaci zelených bonusů a úspor 

ze svojí spotřebované energie, můžou se ceny vyplatit, neboť cena energie z 

neobnovitelných zdrojů stoupá [12]. 

 

5.2.4 Zvýhodn ění podmínek u dan ě z příjmů a daně z elekt řiny 
 

Co se týče fotovoltaických systémů, jsou zařazeny do odpisové skupiny č. 2 s dobou 

odpisování 5 let podle standardní klasifikace produkce SKP kód 32.10.52 a nově podle 

Klasifikace produkce 2008 (CZ – CPA 2008) kód 26.11.22 [2]. Podle zákona 

č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je však tento typ obnovitelných zdrojů energie 

osvobozen od daně z příjmů (paragraf 4 odstavec 1, písmeno e) po dobu 5 let plus 1 rok, ve 

kterém byl fotovoltaický systém uveden do provozu a podle zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtů, je také osvobozen od daně z elektřiny (paragraf 8 

odstavec 1, písmeno a). Dále je zde podle zákona o daních z příjmů možnost odečíst 

daňovou ztrátu vzniklou při odpisování v následujících letech po skončení odpisování, 

nejdéle však 5 let po skončení odpisování. Tyto podmínky jsou brány v úvahu i při výpočtu 

doby návratnosti u modelového příkladu v tabulkách 7 a 9 v příloze. Vyskytuje se zde také 

možnost uplatnění paušálních nákladů a to ve výši 40 % po uplynutí doby osvobození od 

daně z příjmů. Pokud se uplatňuje tento paušál, pak se nemohou uplatňovat odpisy. [9], [12] 

 

5.2.5 Dotace ze Státního fondu životního prost ředí a strukturálních 
fond ů EU 

 
Dotace jsou jedním z nástrojů jak pomoci rozvoji využívání obnovitelných zdrojů 

energie. Ještě v roce 2007 existovala dotace ze SFŽP pro fyzické osoby, které vystavěly 

fotovoltaický systém do 5 kWp a to až 50 % investičních nákladů, maximálně však 

200 000 Kč. Tato dotace však byla od roku 2008 zrušena a byla korigována zvýšením doby 
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životnosti fotovoltaických elektráren z 15 let na 20 let. Další výhoda je zařazení těchto 

systémů do snížené sazby DPH, která činí 9 %. Dotace v tomto smyslu existuje již pouze 

regionálně v některých městech jako je Praha nebo Plzeň. [12]  

Dotaci ze strukturálních fondů EU lze získat na základě operativního plánu životního 

prostředí prioritní osy číslo 3, což je „Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie“ a 

platí pro období od roku 2007 do roku 2013. Co se týká přímo fotovoltaických systémů, je 

zde možné získat maximální dotaci ve výši 40 % z výdajů a to maximálně do výše 

de minimis. Jedná se o podporu, která nesmí překročit během 3 let u jednoho příjemce 

částku 200 milionů korun. Dotace je poskytována v tomto případě pouze právnickým 

osobám, jako je stát, obce, kraje, svazy obcí, nadační fondy, školy, atd.[1] 
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6 Ekologické aspekty 
 

Tato kapitola pojednává o vlivu fotovoltaických systémů na přírodní podmínky, 

výhody těchto systémů, které přinášejí z hlediska ekologie, ale také nevýhody, které 

souvisí s výrobou, obsahem materiálů a recyklací těchto systémů. 

6.1 Nutnost obnovitelných zdroj ů energie 
 

V dnešní době je celosvětová spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů větší než je 

rychlost jejich ukládání přirozenými procesy v přírodě. Lidé se proto nemohou spoléhat na 

produkci energie z fosilních paliv jako jsou ropa, uhlí nebo zemní plyn. Navíc produkty 

vyrobené z neobnovitelných zdrojů představují velkou zátěž pro životní prostředí. Celková 

výroba energie ve světě roste exponenciálně. V roce 2000 překročila 1014 kWh/rok a jestli 

bude tento trend pokračovat, pak během 21. století dosáhne výroba energie čísla 

1017 kWh/rok. Tento vývoj může mít katastrofické následky, které globální ekosystém 

nemusí přežít. Jedná se však o prognózu, která předpovídá tento vývoj při zachování 

trendu dlouhodobého rozvoje, avšak druhá mez prognózy říká, že spotřeba energie se bude 

pohybovat kolem maximální hodnoty 1016 kWh/rok, kterou již nepřekročí. Kromě samotné 

produkce energie musí být brány v úvahu ještě další vedlejší efekty výroby energie, jako 

jsou emise nebezpečných nebo dokonce jedovatých plynů, produkce popílku, radioaktivní 

odpad, emise plynů způsobujících skleníkový efekt, kyselé deště, globální oteplování a tání 

ledovců. Stojí za zmínku, že v poslední době ledové byla průměrná teplota ovzduší na zemi 

jen o 4 oC nižší než je nyní a podle odhadů se během následujících 50 let má teplota zvýšit 

od další 4 – 9 oC což by mělo za následek katastrofický dopad na změnu globálního 

ekosystému. Koncentrace CO2 v atmosféře roste meziročně o 0,4 % a koncentrace metanu, 

který se také řadí mezi skleníkové plyny, je dokonce ještě rychlejší. Skleníkový efekt je jev, 

který nastává díky skleníkovým plynům v atmosféře Země, kdy dochází k narušení 

rovnováhy mezi energií Zemí od Slunce přijatou a energií, která je vyzářena Zemí zpět do 

kosmu. Kvůli nadměrné koncentraci skleníkových plynů přijímá Země více energie než 

vydává a to zapříčiňuje její oteplování. Do této doby není ještě ovšem bez pochybností 

dokázáno, že je změna klimatických podmínek na Zemi zapříčiněna lidskou činností, 

protože změny hladin moří a různé kolísání teplot se v historii Země již vyskytovaly. [8]  
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6.2 Vliv fotovoltaických panel ů na životní prost ředí 
 

Jak bylo uvedeno v článku 6.1, je opravdu nutné hledat a rozšiřovat používání 

obnovitelných zdrojů energie, i když jsou v dnešní době ještě drahé a méně účinné než 

energie z obnovitelných zdrojů. Fotovoltaika je technologie, která dokáže vyrábět elektřinu 

přímo ze slunečního záření bez vypouštění jakýchkoliv nebezpečných plynů či CO2, bez 

hluku, bez radiace a bez škodlivé zátěže životnímu prostředí. Označuje se také jako 

technologie budoucnosti, protože jakmile budou zdroje fosilních paliv docházet, pak se 

tato technologie bude rozšiřovat daleko masivněji. Největší překážkou pro rozvoj této 

technologie v masivní míře už dnes je překážka ekonomická, to znamená, že v době psaní 

této bakalářské práce ještě energie vyrobená pomocí fotovoltaiky nemůže svou cenou 

konkurovat bez podpory státu energii vyrobené z neobnovitelných zdrojů. [6], [7]  

Při výrobě fotovoltaických panelů se spotřebovává určitá energie a při tomto 

chemickém výrobním procesu jsou uvolňovány látky a plyny, které se uvolňují i produkcí 

energie použitím fosilních paliv. U technologií nanášení tenkých vrstev amorfního křemíku 

nebo jiných sloučenin uváděných v článku 2.2.1 této práce se používají při výrobě 

i škodlivé plyny avšak do psaní této práce se nevyskytla žádná nehoda při výrobě 

fotovoltaických článků, která by ohrožovala životní prostředí. Pokud se při výrobě poškodí 

panely, lze je rozložit na materiály, které se recyklací dají použít opět k výrobě. Je zde 

však otázka, zda toto množství energie a uhlíku vyprodukované při výrobě a recyklaci je 

vzhledem k energii, kterou můžeme tímto panelem vyrobit přiměřené či nikoliv. V článku 

4.2 této práce se uvádí, že na produkci 1 kWp se spotřebuje 5600 kWh energie u 

oboustranných panelů. Jelikož panel dokáže vyrobit tuto energii zpět za 4 roky a jeho 

životnost se udává od 20 do 30 let, je tato energie až 6x zaplacena zpět. [6], [8] 

V případě jednostranných fixovaných polykrystalických panelů je energetická 

náročnost při výrobě zhruba 3000 kWh na 1 kWp. Jestliže průměrně 1 kWp vyrobí 

950 kWh energie za rok, pak je doba návratnosti asi 3,15 roků [12]. 

Co se týká posouzení vlivu na životní prostředí při provozu panelů, pak tyto panely 

nemají žádný dopad na okolní prostředí. Nevydávají hluk, odpad nebo plyny, které by 

mohly přírodě ublížit. Navíc tento způsob výroby elektřiny může být vnímán ze stránky 

nevyprodukovaného plynu CO2 na kWh, který by jinak byl vyprodukován výrobou energie 

z neobnovitelných zdrojů. Fotovoltaické panely jsou často provozovány na střechách domů 

či různých budov a tím také nezabírají prostor navíc, jiné je to v případě solárních parků, 
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které zabírají rozsáhlé plochy (například elektrárna v Dívčicích s instalovaným výkonem 

2850 kWp zabírá plochu 120 000 m2). Tyto plochy jsou však volné a nevyužívané 

zemědělstvím a navíc panely nezabraňují růstu trávy, takže se tyto plochy často dají využít 

i pro pasení dobytka (např. ovcí). Tyto stavby mohou být spíše vnímány jako nežádoucí 

zásah do přírody pouze z estetického hlediska. [6] 

Je však nutno dodat, že na výrobu fotovoltaických systémů a jejich recyklaci se 

spotřebovává energie z fosilních paliv, která produkuje plyn CO2. Fixované jednostranné 

polykrystalické panely dokážou při 1 kWh ušetřit průměrně 1,013 kg plynu CO2 v případě 

výroby energie z fosilních paliv. Průměr byl spočten z údajů, které uvádí energetická 

skupina Energy 21. Je tedy zřejmé, že při výrobě je vyprodukováno 3000 kWh · 1,013 = 

3039 kg CO2. Pokud připočteme spotřebu energie při nejefektivnější recyklaci, u které 

můžeme ušetřit až 80 % energie oproti výrobě nových panelů, jak je uvedeno v článku 

6. 3. 1 této bakalářské práce, pak neušetřených 20 % z energetické náročnosti výroby 

(3000 kWh) je 600 kWh a celkem tedy 3600 kWh · 1,013 = 3647 kg CO2 je 

vyprodukováno na výrobu a recyklaci 1 kWp výkonu fotovoltaického panelu. [11], [12] 

6.3 Recyklace fotovoltaických systém ů 
 

Síťové fotovoltaické systémy se skládají ze solárních panelů, měničů a instalačního 

materiálu jako jsou kabely, stojany atd. Co se týká měničů a doplňkových komponentů 

spolu se stojany, zde je možná recyklace již prokázanými technologiemi a tedy nevzniká 

s těmito materiály žádný problém. Speciální technologie se vyžadují pouze pro recyklaci 

solárních panelů bez ohledu na to, jsou-li vyrobeny z krystalického křemíku, amorfního 

křemíku nebo jiných materiálů, které se používají k výrobě článků z tenkých vrstev. Není 

tedy snahou pouze vylepšovat efektivnost technologií výroby, ale je třeba se s narůstajícím 

počtem fotovoltaických panelů zaměřit i na vylepšování technologií jejich recyklace. Aby 

byla možná co nejúčinnější recyklace, musí se provést různá třídění panelů ať už podle 

výrobce, protože každý používá trošku jinou technologii a materiály, tak podle různých 

typů panelů dokonce i stejného výrobce, protože je rozdíl, jestli se recykluje panel 

z amorfního křemíku, krystalického křemíku nebo panel vytvořený technologií nanášení 

tenkých vrstev. V tabulce 2 jsou uvedeny materiály, ze kterých jsou různé druhy panelů 

vyráběny. [6]  
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tabulka 2 Materiál použitý v solárních panelech – tabulka převzata z knihy [6] 

Jednotlivé části panelu Použité materiály 
Přibližný obsah látek bez 

rámu [%] 

Sklo (2 – 10 mm) 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, 

MgO, Na2O, K2O, SO3 
30 – 65 

Průhledná přilnavá vrstva EVA, akrylát (PVB) 5 – 10 

Solární články  

(200 – 400 µm) 
Křemík 5 – 10 

Spojovací materiál 

(0,04 x 2 – 0,2 x 5) 

Cu (Sn, Pb, Ag) 

Al (Mg, Si) 
1 

Pokovování 
Ag, SiO2, Cu, Ni, Al, Ti, Pd, 

Sn 
< 0,1 

Antireflexní vrstva TiOx, SixNy > 0,1 

Příměsi (legování) 
B nebo Al, Ga, In, P nebo 

As, Sb 
 

Kabely 1,5 – 2,5 mm2 
Cu, PVC, pryž, křemík, 

PTFE 
1 

Spojovací krabice 
PVC, PC, PET, ABS, Cu, 

mosaz, ocel, pryž 
0 – 5 

Těsnící guma 
Silikon, butyl, polysulfid, 

kyanoakrylát 
0 – 10 

Materiál zadní strany Freon, polyester 0 – 10 

 

6.3.1 Recyklace fotovoltaických panel ů z krystalického k řemíku 
 

U těchto panelů existuje více způsobů recyklace, které umožňují různé způsoby 

využití recyklovaných materiálů a také jsou různě efektivní. Jedná se o speciální 

technologie, u kterých se pracuje na jejich vylepšování. Jedním ze způsobů je přeměna 

celého modulu na ferosilikon termálním procesem při vysokých teplotách. V tomto případě 
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již není potřeba separovat komponenty. Nevýhodou tohoto druhu recyklace však je 

nemožnost využít materiál znovu k výrobě fotovoltaických panelů a výsledný ferosilikon 

lze použít pouze k výrobě oceli. Další způsob recyklace je použití chemické technologie, 

u níž se používá při recyklaci různých kyselin. Tento způsob dovoluje ze 75 % využít 

materiál k výrobě nových panelů, avšak již s menší účinností výroby energie než je panel 

nový. Kontrolovaným spalováním zakomponovaného materiálu, což je další způsob 

recyklace, se dosahuje separace materiálů jako je skleněná tabule, kov a téměř 90 % článků 

z krystalického křemíku. Ke znečištění kovu a plastů zde nedochází. Při dalších krocích se 

povrch solárních článků vyčistí a výsledné solární články mohou být znovu použity na 

nové solární panely bez úbytku efektivity výroby elektrické energie oproti nově 

vyrobeným článkům. Také sklo je použitelné znovu při další výrobě. [6]  

Podle knihy [6] má však v současnosti největší šanci na úspěch termální metoda, při 

které se moduly ukládají do speciální pece, která je vytápěna přírodním plynem. Provozní 

teplota se pohybuje do 500 ºC při níž se rozkládají umělohmotné materiály a zůstávají 

pouze anorganické materiály jako je ocel, měď, hliník skleněná tabule a solární články. 

Kovové materiály jsou zpracovány tradičními způsoby recyklace a sklo je dále zpracováno 

k novému použití. Solární články, pokud nejsou poškozené termálním procesem, jsou 

oddělovány od kovové mřížky na jejich povrchu a na jejich zadní straně a od antireflexní 

vrstvy procesem leptání, kterým jsou odstraňovány i další zbylé příměsi článku. Poškozené 

solární články mohou být recyklovány s dalším křemíkovým odpadem a výsledek tohoto 

procesu je prakticky nová křemíková tabulka, která může být bez problémů znovu použitá 

k výrobě solárních panelů. Použitím tohoto procesu lze ušetřit až 80 % energie, která by 

musela být použita k výrobě nových solárních článků. [6] 

 

6.3.2 Recyklace fotovoltaických panel ů z amorfního k řemíku a 
z jiných sm ěsí materiál ů použitých u technologií nanášení v 
tenkých vrstvách 

 
Tyto druhy fotovoltaických panelů mají zastoupení ve fotovoltaice velice malé – méně 

než 1 %. Navíc obsahují i těžké kovy, i když v malém množství, jako indium a cín 

v případě panelů z amorfního křemíku, které můžou zatěžovat životní prostředí. Dobrý 

způsob jak recyklovat tento druh panelů je odstraněním aktivní tenké vrstvy tzv. 

pískováním, což není ekonomická metoda. Poté může být použito znovu 
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pouze sklo.U panelů z amorfního křemíku lze také použít výše zmíněnou termální metodu 

recyklace. Na rozdíl od těchto panelů, panely z jiných směsí materiálů jako jsou z teluridu 

kademnatého CdTe obsahují toxické látky jako je kadmium, telurid nebo selen. 

Jednoduchá a nákladově efektivní metoda na recyklaci těchto druhů panelů byla 

vymýšlená v souladu s nově vznikající technologií článků CdTe a zároveň byl brán ohled 

na životní prostředí. Metoda je založena na uzavřeném elektrochemickém obvodu, který 

rychle přeměňuje poškozené nebo použité moduly na účinné nové články. Tato metoda 

odděluje komponenty ze starých panelů a obnovuje polovodičové vrstvy na nový panel 

v jednoduchém kompaktním systému, který nezanechává žádný odpadní materiál. [6] 
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7 Využitelný potenciál slune čních elektráren v ČR 
 

Kapitola se zabývá hodnocením přírodních podmínek v ČR pro fotovoltaické systémy 

v porovnání s jinými oblastmi světa a zároveň zachycuje rozvoj tohoto energetického 

zdroje za posledních sedm let. 

7.1 Přírodní podmínky 
 

Výkon fotovoltaických systému je nejvíce ovlivňován právě přírodními podmínkami. 

Záleží na lokálních podmínkách, kde bude systém umístěn, na zeměpisné šířce, oblačnosti, 

sklonu plochy, na které sluneční záření dopadá a také na ročním období [7]. Nejlepší 

podmínky pro provoz fotovoltaických systémů jsou tam, kde je řidší vzduch, teploty jsou 

nižší a přitom je zde dostatek slunečního záření. Takové ideální místo se nachází například 

v Tibetu protože v nadmořské výšce 5000 m je vzduch řidší a vlhkost menší, je zde často 

jasná obloha a zároveň jsou zde nízké teploty. Proto je fotovoltaický systém účinnější 

v takovýchto podmínkách než například stejný systém v Africe v rovníkové oblasti, kde 

sice dopadá větší množství slunečního záření než v Tibetu, ale právě vysoké pracovní 

teploty snižují účinnost panelů. Účinnost panelů klesá zhruba při teplotách okolo 60 –

 70 oC což je v nízkých nadmořských výškách normální pracovní teplota. Pokud 

porovnáme podmínky v ČR s podmínkami v Tibetu, pak průměrný roční výkon 

krystalického solárního systému v ČR je 1000 kWh/kWp/rok a v Tibetu je 

2500 kWh/kWp/rok při instalovaném systému z jednostranných krystalických panelů se 

zafixovanou pozicí. Pokud ovšem přidáme sledovací zařízení, které panely naklání za 

sluncem, koncentrátory a oboustranné panely, zisk se může vyšplhat až na 

1600 kWh/kWp/rok v ČR a až na 5000 kWh/kWp/rok v Tibetu. Zde je jasně vidět, že 

fotovoltaické systémy za lepších přírodních podmínek jsou výrazně účinnější (v tomto 

případě 2,5x až 3,1x účinnější). [8] 

Aby bylo možné rozhodnout o výhodném umístění sluneční elektrárny, je třeba 

sledovat již zmíněné údaje a jedním z nejdůležitějších je množství dopadajícího slunečního 

záření na území a počet slunečních hodin. Tyto údaje lze v průměrných hodnotách zjistit 

z Českého hydrometeorologického ústavu, který tyto údaje sleduje a vydává statistické 

ročenky a mapy podnebí ČR. Z tohoto zdroje dat vychází a přejímají informace firmy 

zabývající se právě instalacemi fotovoltaických systémů. Údaje se však z různých zdrojů 
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mohou různě lišit. V příloze jsou uvedeny mapy dopadu slunečního záření v různých 

částech ČR na vodorovnou plochu z různých publikovaných zdrojů. Jak lze vidět 

z přílohy 14, 15 a 16, jednotlivé zdroje informací se v udávaných hodnotách navzájem 

mírně liší. [7] 

I když jsou hodnoty v mapách dle autorů poněkud odlišné, vyplývá ze všech těchto 

zdrojů, že nejvýhodnějšími oblastmi pro výstavbu fotovoltaických elektráren je jižní a 

střední část Moravy a dále střední Čechy. Nejméně vhodnými jsou pak příhraniční území 

ČR, které jsou tvořeny horami, tj. Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseník. 

V těchto lokalitách se přestává vyplácet stavět fotovoltaické systémy, neboť se zde kvůli 

přírodním podmínkám prodlužuje návratnost investice zhruba o 2 roky nehledě na to, že by 

na panelech byl přes zimu stále sníh. V České Republice tedy průměrně dopadne zhruba 

950 – 1340 kWh energie na 1 m2 a počet slunečních hodin se pohybuje mezi 1331 – 

1844 hodinami za rok. V důsledku ztrát jsou však pravdivější a pro výpočty přesnější 

hodnotou čísla, která udávají, že lze za rok získat 800 – 1100 kWh energie z jedné 

instalované kWp. [7] 

 

7.2 Rozvoj fotovoltaických systém ů v ČR 
 

Jak bylo uvedeno v předchozím článku, Česká Republika tedy nemá ideální přírodní 

podmínky k provozu slunečních elektráren, protože maximální dopady slunečního záření 

v ČR jsou téměř tak vysoké jako průměrné dopady slunečního záření ve státech, které mají 

polohu blíže k rovníku Země. Přírodními podmínkami v ČR je i zapříčiněno, že dodávky 

elektrické energie jsou nestálé a mají velké výkyvy v dodávkách energie zapříčiněné právě 

nestálostí počasí. Jelikož ale můžeme ČR srovnat slunečními podmínkami s Německem, 

kde je instalována zhruba ¼ všech vyrobených panelů na světě, lze vidět, že záleží i na 

státu jak podporuje program pro výrobu čisté energie. Navzdory svým určitým nevýhodám 

fotovoltaických panelů jako je nízká účinnost a závislost na slunečním svitu se tato 

technologie stále více upevňuje a rozšiřuje jako technologie budoucnosti. [8] 

Jak lze vysledovat z přílohy 17, kde je zachycen rozvoj slunečních elektráren od roku 

2002 do počátku roku 2009, fotovoltaika v České republice zaznamenává největší růst od 

roku 2007 kdy se počet provozoven zvýšil z 28 na 1513 k 1. 2. 2009. I tento fakt jasně 

ukazuje směr budoucího vývoje fotovoltaických elektráren. Je ale nutno dodat, že tento 
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nárůst je hlavně zapříčiněn státem stanovenými výkupními cenami a dalšími výhodami, 

které stát garantuje a proto se tento způsob rozšiřování slunečních systémů stává výhodnou 

investicí, která může sloužit i jako pasivní zdroj příjmů podobně jako pronájem bytů. 
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8 Závěr 
 

Při psaní této bakalářské práce jsem vycházel z faktů, které jsem se snažil vybrat 

z věrohodných zdrojů. Čerpal jsem jak z česky, tak anglicky psaných knih, nejnovější 

informace jsem zjišťoval pomocí internetu, jelikož nejnovější kniha, ze které jsem čerpal, 

byla vydána v roce 2006, což je u tohoto technologického odvětví poměrně dlouhá doba.  

Ekonomické vyhodnocení doby návratnosti investic do fotovoltaických systémů jsem 

prováděl na základě údajů zjištěných podle platných zákonů a rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu (ERÚ), dále jsem u výpočtů vycházel z platných vzorců převzatých 

z literatury [10] a funkcí, které jsou součástí tabulkového procesoru Microsoft Excel.  

V této práci jsem porovnával dobu návratnosti investice do fotovoltaických systémů 

jak u elektrárny Bušanovice II., která je v provozu, tak u modelové elektrárny, která je 

nabízena firmou Sollaris s.r.o. Vždy jsem porovnával výhodnost investice jak při dotované 

ceně státem, která je upravena cenovým rozhodnutím ERÚ podle zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) a dalších zákonů, tak při výkupní ceně silové 

elektřiny taktéž stanovené ERÚ. U elektrárny Bušanovice II. jsem vycházel z dat 

uváděných firmou Korowatt s.r.o. a pro jednoduchost a přehlednost jsem nepočítal 

s odpisováním ani s diskontem vlastního kapitálu. U modelového příkladu jsem naopak ve 

zjednodušené podobě porovnával dobu návratnosti a výhodnosti investice jak při použití 

vlastního kapitálu, tak cizího kapitálu, dále je zde zahrnuto odpisování systémů a peněžní 

částky, které zaplatí státu vlastník systému na daních z příjmů. Uvedl jsem také 

jednoduchý výpočet doby návratnosti jako u systému Bušanovice II. bez započtení úvěru či 

diskontu nebo daně z příjmů pro srovnání těchto systémů. 

Došel jsem k závěru, že investiční a provozní náklady se z fotovoltaických systémů 

vrátí zhruba po 10 letech provozu, což je zapříčiněno hlavně výhodnými dotovanými 

cenami výkupu elektřiny po dobu 20 let, jak je uvedeno ve vyhlášce č. 150/2007 Sb. 

a vyhlášce č. 364/2007 Sb. Pokud by ovšem tyto zvýhodněné podmínky neplatily a 

výkupní ceny by se pohybovaly v rozmezí cen za energii z fosilních paliv nebo z jaderné 

energie, pak by fotovoltaický systém nevydělal za svoji životnost, která je až 30 let, na 

náklady, které se do systému investovaly a doba návratnosti by se pohybovala v desítkách 

až stovkách let.  
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Fotovoltaické systémy však mají bezesporu i své přednosti, které se odráží hlavně 

v přínosu pro životní prostředí a proto se tato technologie zdokonaluje a rozvíjí. Z hlediska 

soudobé situace je fotovoltaický systém i způsobem jak si zajistit pasivní příjem podobně 

jako z pronájmu bytů a to hlavně díky podmínkám garantovaných státem. 
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