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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá obnovitelným zdrojem elektrické energie, energií 

ze slunečního záření, fotovoltaickou energii. Práce popisuje co vlastně fotovoltaika je, 

podmínky v České republice, součásti fototovoltaických elektráren, legislativu 

fotovoltaických elektráren, výrobu solární elektřiny. V práci se počítá, za jakou dobu 

se navrátí investice fotovoltaické elektrárny Bušanovice II. 

Cílem bakalářské práce je zjištění průběhu výroby elektřiny z fotovoltaických 

elektráren v čase, porovnání s průběhem odběru elektrické energie ze sítě a stanovení 

směrů ekonomicky reálného využití této výroby fotovoltaické energie v České republice. 

 

Klíčová slova: sluneční záření, fotovoltaika, fotovoltaické elektrárny, doba návratnosti 

 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on a renewable resource of electric energy, energy 

coming from solar radiation, fotovoltaic energy. It describes what fotovoltaic technology 

means, its conditions in the Czech Republic, components of fotovoltaic power stations, 

binding legislation for fotovoltaic power stations, production of solar electricity. The thesis 

calculates the period for the recovery of investments expended on the fotovoltaic power 

station in Bušanovice II. 

The thesis wants to specify the process of producing electric energy in fotovoltaic 

power station in time, to compare it with electric energy take-off from grid and route the 

economically realistic usage of the fotovoltaic energy production in the Czech Republic. 

 

Keywords: solar radiation, fotovoltaic technology, fotovoltaic power stations, period for 

the recovery of investments 
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Seznam zkratek 

Wh jednotka energie, jedna watthodina odpovídá práci stroje s výkonem jeden watt po 

dobu jedné hodiny 

kWh kilowatthodina, odvozená jednotka 

MWh megawatthodina, odvozená jednotka 

GWh gigawatthodina, odvozená jednotka 

GWp gigawatt peak (špičkový výkon) 

W watt, hlavní jednotka výkonu 

W/m
2
 watt na metr čtvereční, jednotka energetické hustoty 

ɳ účinnost, jednotka s vyjádřením v procentech 

m
2
  metr čtvereční, jednotka plochy 

MPP  (maximal power point)- maximální silový stupeň 

VN vysoké napětí 

DPH  daň z přidané hodnoty 

CO2 oxid uhličitý
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1 ÚVOD 

Společnost na celém světě využívá pro výrobu elektrické energie povětšinou tzv. 

neobnovitelných zdrojů. Tyto neobnovitelné zdroje mají jednu velkou nevýhodu, že dříve 

nebo později dojde k jejímu celkovému vyčerpání. 

V dnešní době se tedy zaobíráme otázkou, jak snížit potřebu těchto 

neobnovitelných zdrojů a odpovědí je využívání obnovitelných zdrojů energie, které 

mohou být používány i pro výrobu elektrické energie. Jedním z nich je zdroj energie 

ze slunečního záření k výrobě elektrické energie tzv. energie ze slunce neboli fotovoltaická 

energie. Tyto zdroje zatím nemohou v plné míře nahradit neobnovitelné zdroje, ale 

zato mohou přispět alespoň k částečnému podílu výroby elektrické energie na našem trhu. 

Výroba fotovoltaické elektřiny představuje v dnešní době pouze malou část 

výroby elektřiny. V roce 2008 byl instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České 

republice 39,5 MW a celkový počet vydaných licencí 1200 což je desetinásobek toho co 

v roce 2007. Můžeme tedy z toho usoudit, že fotovoltaika v dnešní době zažívá díky 

garantovaným výkupním cenám a zeleným bonusům obrovský boom na trhu s energií a to 

meziroční nárůst o 900 %.  

Cílem mé bakalářské práce je zjistit průběh výroby elektřiny z fotovoltaických 

elektráren v čase a porovnat s průběhem odběrů ze sítě. Dále pak stanovit směry 

ekonomicky reálného využití teto energie v celé České republice.  

Údaje, které jsem získal pro veškeré výpočty v mé bakalářské práci, pocházejí 

převážně ze stránek Energetického Regulačního Úřadu, s internetovým odkazem 

www.eru.cz.  

Další údaje a informace mi byly poskytnuty strojnickou fakultou s katedrou 

energetiky. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních skupin. V první části dojde 

k seznámení a pojem co to vlastně fotovoltaika je a popis fotovoltaických elektráren. 

V druhé části se budu zabývat vyhodnocením výroby elektrické energie z fotovoltaických 

elektráren. A třetí část bude obsahovat, jaké jsou reálné ekonomické směry tohoto 

využívání energie v České republice.  
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2 FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

2.1 Fotovoltaika 

Fotovoltaika je způsob výroby elektrické energie za pomocí fotovoltaických 

článků neboli buněk, které přeměňují sluneční energii slunce na elektřinu. 

Pro fotovoltaické buňky se používají materiály, které obsahují amorfní křemík, 

polykrystalický křemík, mikrokrystalický křemík, telurid kadmia a jeho sloučeniny.  

Buňky jsou složeny ze dvou vrstev polovodičových materiálu (křemíku), které 

se umisťují mezi dvě kovové elektrody. Jedna vrstva materiálu typu N obsahuje obrovské 

množství negativně nabitých elektronů, zatímco druhá vrstva materiál typu P obsahuje 

velké množství děr, do kterých tak snadno elektrony zapadnou. Místo, kde jsou tyto dvě 

vrstvy spojeny, dochází ke spárování elektronů s děrami, čímž se vytvoří elektrické pole 

bránící dalším elektronům v pohybu z N- vrstvy do vrstvy P. Po dopadu fotonu o správné 

vlnové délce na toto spojení, dojde k vyražení některých spárovaných elektronů z děr. 

Elektrické pole dále tlačí tyto volné elektrony a díry v opačném směru, což způsobuje 

přebytek volných elektronů ve vrstvě N a přebytek děr, neboli nedostatku elektronů 

ve vrstvě P. Elektrody se propojí vnějším obvodem, tento obvod vytvoří cestu 

pro přebytečné elektrony a tím vytváří elektrický proud.  

Solární články jsou opatřeny ochrannou skleněnou deskou. Energie absorbována 

jedním článkem je nedostatečná, proto jsou tyto články spolu propojovány a tím vytvářejí 

solární panel. Jeden solární panel poskytuje dostatek energie pro napájení jednoduchých 

zařízení jako je například mobilní telefon. Pro napájení domu či využití jako elektrárna je 

zapotřebí zapojení solárních panelů do solárních polí. [6] 

2.2 Dějiny fotovoltaiky  

Fotoelektrický jev objevil francouzský fyzik Alexander Edmont Becquerel roku 

1839. V roce 1867 došlo k objevu efektu pro selenové krystaly pány Wiliam G. Adamsem 

a Richardem E. Day. Albertu Einsteinovi se podařilo až roku 1905 vysvětlit fotoelektrický 

jev, což vedlo k získání roku 1921 Nobelovy ceny za fyziku. V roce 1954 došlo vyvinutí 

prvního článku s účinností vyšší než čtyři procenta. Na tento článek přišli fyzikové Dryl 
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Chapin, Calvin Fuller a Gerald Pearson. Fotovoltaické články našly první uplatnění 

koncem šedesátých let při napájení satelitů. Dalším využitím bylo u družice, která byla 

napájená solárními panely. Družice se jménem Vanguard 1 byla vypuštěna na oběžnou 

dráhu 17. března roku 1958. K vůli poptávce v leteckém průmyslu došlo během šedesátých 

a sedmdesátých let minulého století k obrovskému pokroku ve vývoji těchto technologií.  

Díky energetické krizi, která proběhla v sedmdesátých letech minulého století, 

a zvýšeného povědomí o životním prostředí se staly alternativní zdroje energie politicky 

zajímavými. Proto došlo k úpravě zákonů a vytvoření programů pro podporu fotovoltaiky. 

Hlavní lídři v oblasti fotovoltaiky jsou Německo, USA a Japonsko. [6] 

2.2.1 Současnost 

Produkce elektřiny ze slunečního záření se od roku 2002 každé dva roky 

zdvojnásobuje. Za rok se s tempem 48 % stává nejrychleji se rozvíjející technologii 

pro výrobu energie. Do konce roku 2008 bylo na celém světě nainstalováno 15000 MW 

a zhruba 90 % tohoto výkonu je připojeno na síť.  

Roku 2007 bylo celosvětově nainstalováno 2,826 gigawattů GWp a v roce 2008 

již činila celosvětová instalace 5,95 gigawattů GWp, což je obrovský nárůst respektive 

nárůst o 110 %. Většina těchto instalací se vyskytuje ve třech zemích a to v Německu, 

Japonsku a USA. Indie schválila solární program pro výstavbu solárních zařízení do roku 

2050 o výkonu 200 gigawattů, což je o třetinu více než je celková indická energetická 

výrobní kapacita roku 2009.  

Bohužel jsou zatím tyto čísla zanedbatelná, jelikož podíl geotermálních, solárních, 

a větrných zdrojů činil v roce 2006 pouhých 0,6 %. 

Fotovoltaická zařízení se neustále vyvíjí a s tím klesá i cena při výrobě těchto 

zařízení. Díky finančním dotacím a výhodným tarifům pro energii z fotovoltaiky dochází 

každým rokem k obrovským nárůstům instalací. [6] 

2.3 Energie slunečního záření 

Vstupní energie ve fotovoltaice je sluneční záření, jehož intenzita, doba trvání 

a složení má celkový vliv na účinnost fotofoltaického systému 
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Využitelnost- nejdůležitější ve využívání solární energie je počet hodin 

slunečního svitu a i intenzita záření v jednotlivých ročních obdobích a také součinitel 

znečištění atmosféry. U jasné a bezmračné oblohy dopadá nejvíce slunečního záření, aniž 

by měnilo směr. Tomuto záření se říká přímé sluneční záření. Při rozptýlení přímého záření 

v mracích vzniká záření difúzní, které na Zemi přichází ze všech směrů. Součet intenzity 

difúzního a přímého slunečního záření na horizontálním zemském povrchu se nazývá 

globální sluneční záření. Zde platí, že fotovoltaické panely složené z monokrystalických 

nebo polykrystalických fotovoltaických článků potřebují pro maximální výtěžnost přímé 

sluneční záření což je přímé sluneční světlo. Fotovoltaické tenkovrstvé panely vyrobené 

na bázi amorfního křemíku umějí perfektně zužitkovat záření difúzní, proto v celoročním 

úhrnu vyrobí tenkovrstvý panel asi o 10 % více energie než panel z monokrystalických či 

polykrystalických křemíkových článků. [5] 

Fotovoltaika a její podmínky v České republice  

České republika leží na severní polokouli zhruba ve středu Evropského světadílu, 

kde dopad slunečního záření není tak veliký jako u rovníkových oblastí, ale i přesto je 

možno vyrábět elektrickou energii přeměnou ze slunečního záření. 

Celkový roční úhrn sluneční energie pocházející ze slunce ovlivňuje zeměpisná 

poloha, umístění fotovoltaického systému vzhledem ke slunci, nadmořská výška, celková 

doba slunečního svitu a v neposlední řadě také čistota ovzduší a počasí. [5] 

 

Obrázek č. 1 Sluneční svit v České republice  

(Zdroj dat: http://www.abcdenergy.cz/img/rady/mapa-slunecniho-svitu.jpg) 

Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se pohybuje od 1400- 1700 hodin 

za kalendářní rok. 
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Tabulka č. 1 Trvání slunečního svitu v ČR 

(Zdroj dat: http://www.chmi.cz/meteo/ok/okdat091.html) 

 Trvání slunečního svitu rok 2009 [h]    

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec ROK 

Brno, 

Tuřany 

38,6 28,6 82,3 300,5 229,4 178,3 272,7 267,8 189 81,7 56,7 31,8 1757,4 

České 

Budějovice 

56 26,5 61,1 261 206,1 163,9 217,1 234,8 159 74 92,2 38,3 1590 

Doksany 39,7 35,2 65,3 277,8 213,9 165,3 200,7 279 180,9 67,4 58,3 35,2 1618,7 

Holešov 40,7 24,8 57,2 301,6 234,2 164,2 257 260,3 189,6 68,4 59,8 28,7 1686,5 

Hradec 

Králové 

42 33,6 68,5 295,6 225,2 182 226 281,2 194,6 43,7 80,1 36,5 1709 

Cheb 69 55,5 78,8 252,8 209,1 180,5 204,3 273,6 182,3 75,8 48,3 27,5 1657,5 

Churáňov 102,3 54 86 266,3 190,9 165,1 214,2 250,4 167,7 93,7 98 54,6 1743,2 

Klatovy 60,1 32,1 58,2 243,2 195,3 162 210,7 254,4 175,2 62,4 69,9 26,9 1550,4 

Kobylí 44,4 36,1 75,7 271,9 212,3 173,4 272,9 245,8 191,8 91,3 58,3 40,9 1714,8 

Kuchařovice 50,8 34,3 86 291,3 225,9 160,3 267,5 271,8 206,1 93,5 53,8 45,4 1786,7 

Liberec 54,7 11,8 59,8 282,4 203 138,5 187,8 268,1 166,1 42,4 48 27,7 1490,3 

Lysá hora 75,1 20 18,9 295,7 180,9 104,6 220,5 218,3 160,4 44 75,4 30,5 1444,3 

Milešovka 82,9 42,8 63,2 280,4 213,2 163,4 216,5 299,3 195 59,9 58,5 49,1 1724,2 

Mošnov 52,4 26,3 51,6 278,1 219,8 126,8 264,6 264,4 182,7 65,4 74,4 28,3 1634,8 

Olomouc 38,3 34,8 62,8 289 222,8 159,9 269,6 278,3 198,2 63,2 60,3 21,9 1699,1 

Praha, 

Karlov 

42,4 32,4 67,5 268 199,4 153,1 213,4 254,3 181,8 62,5 75,5 43 1593,3 

Praha, 

Ruzyně 

36,7 40,9 70,4 273,8 194,4 165,6 215,5 266,3 188,6 68,1 78,4 45,1 1643,8 

Přibyslav 34,4 21 59,1 293 218,9 165,9 242,9 270,6 188,6 65 70,3 37,6 1667,3 

Semčice 39,9 27,2 75,2 288,3 220,1 171,5 209,2 276,9 184,3 50,6 73,3 37,2 1653,7 

Svratouch 49 14,3 47,2 281,5 198,8 141,8 221,6 256 180,7 54,1 75,9 33,4 1554,3 

Tábor 38,7 35,3 61,5 254,5 199,6 176,7 222,5 254,9 166,6 68 77,5 36,1 1591,9 

Velké 

Meziříčí 

28,3 25,8 82,5 283,9 229,3 171,5 261,5 256,8 187,5 68,3 54,9 29,6 1679,9 

Vhodnost lokality při instalaci fotovoltaického systému vystihuje mapa globálního 

slunečního záření, která je založena na dlouhodobých meteorologických měřeních. 

V České republice dopadne na jeden m
2
 za rok přibližně 940- 1100 kWh sluneční energie, 

z něhož největší část okolo 75 % v letních měsících. 
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Obrázek č. 2 Průměrný roční úhrn slunečního záření v České republice [W/m
2
] 

(Zdroj dat: http://www.solarniobchod.cz/clanek_1.php) 

2.4 Fotovoltaická zařízení  

VÝHODY:   

- Obrovské množství sluneční energie, která dopadá na zemský povrch by pokryla 

naší potřebu cca 6000 krát. Na zemský povrch dopadá zhruba 89 petawattů a naše 

potřeba činí zhruba 15 terawattů.  

- Při výrobě elektrické energie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí. 

Znečištění nastává pouze při výrobě a její likvidaci, ale zde se používá metoda 

likvidace elektro- odpadu. 

- Fotovoltaické systémy nevyžaduji žádnou nebo minimální údržbu při instalaci. 

Provozní náklady jsou tudíž na rozdíl od jiných technologií velice nízké, avšak 

náklady spojené s vybudováním těchto systémů jsou vyšší. 

- Díky velmi vysoké státní podpoře je návratnost této investice velice rychlá. 

- Když je fotovoltaický systém připojený na síť, může se energie spotřebovávat 

místně a tím způsobit ztráty na rozvodné soustavě. [6]  

NEVÝHODY: 

- Instalování fotovoltaických systémů je poměrně drahé. Proto existuje mnoho 

variant zlevnění, jakožto daňová zvýhodnění či garantované výkupní ceny i jiné. 

- Nainstalovaný fotovoltaický systém nelze přemisťovat. 
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- Elektrická energie, generována fotovoltaickým systémem je drahá v porovnání 

s cenou z jiných zdrojů. 

- Solární energie není k dispozici v noci a je nespolehlivá za špatného počasí při dešti 

a mlze.  

- Fotovoltaické panely nefungují, pokud jsou pokryty sněhem. 

- Fotovoltaické články snižují časem svou účinnost.  

- Solární panely prokukují stejnosměrný proud, který se musí převést na střídavý. 

Převedení způsobuje ztráty 4-12 %. 

- Ekologická likvidace fotovoltaických panelu je finančně nákladná. [6]  

2.5 Fotovoltaické elektrárny 

Fotovoltaická elektrárna je skupina vzájemně pospojených fotovoltaických 

panelů, invertorů neboli střídačů, jistících prvků a podpůrných konstrukcí. 

 

Obrázek č. 3 Fotovoltaická elektrárna Bušanovice II 

(Zdroj dat: http://korowatt.cz/foto-video.php) 
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Obrázek č. 4 Fotovoltaické panely na Vysoké škole báňské TUO 

(Zdroj dat: Vysoká škola báňská, FS, katedra energetiky) 

 

Obrázek č. 5 Umístění fotovoltaických panelů na střeše Vysoké školy báňské 

(Zdroj dat: Vysoká škola báňská, FS, katedra energetiky) 

2.5.1 Hlavní součásti fotovoltaické elektrárny 

U fotovoltaických panelů dochází k přeměně dopadajícího slunečního záření 

na stejnosměrný proud, který je prostřednictvím střídačů převeden na střídavý proud. 

Panely u fotovoltaické elektrárny jsou umisťovány na nosnou konstrukci tak, aby 

odolávaly povětrnostním vlivům například větru. 
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Fotovoltaický panel 

Základním stavebním prvkem pro fotovoltaické panely jsou fotovoltaické články, 

které se pro dosažení potřebného výkonu spojují sérioparalelně. Panely se dělí dle výroby 

článků na: 

- Monokrystalické - složené z monokrystalických článků s účinností okolo 12-16 %. 

- Polykrystalické - složené z polykrystalických článků s účinností okolo 12-14 %. 

- Tenkovrstvé (amorfní) - výroba technologií nanášení tenké vrstvy amorfního 

křemíku na podklad, který je ze skla nebo fólie. Nevýhoda se vyskytuje v její 

malé účinnosti, která je okolo 8 % a v zapotřebí dvojnásobné plochy 

oproti polykrystalickým nebo monokrystalickým panelům. Díky skutečnosti, že 

amorfní křemík je schopen vyrábět elektrický proud z rozptýleného neboli 

difúzního záření jsou jeho nevýhody tímto kompenzovány. Vrstva amorfního 

křemíku dokáže pojmout široké spektrum slunečního záření. V konečném případě 

dochází u amorfního panelu k výrobě o cca 10 % energie více což je kolem 25 %, 

než u monokrystalických či polykrystalických článků. [5]  

Fotovoltaický článek  

Fotovoltaický článek je v podstatě polovodičová dioda. Na rozhraní materiálů P 

a N vzniká přechodová vrstva PN, v níž existuje elektrické pole vysoké intenzity. Toto 

pole pak uvádí do pohybu volné nosiče nábojů vzniklých působením světla. Vzniklý 

elektrický proud odvádějí z článků elektrody. K získání elektrické energie fotovoltaickou 

přeměnou je nutné splnit následující podmínky: 

- foton musí být pohlcen, 

- foton musí excitovat (posunout, vyrazit) elektron do vyššího vodivostního pásu, 

- vzniklá dvojice (záporný elektron- kladná díra) musí být separována, aby se znovu 

nespojila, 

- oddělené náboje budou odvedeny ke spotřebiči. 

Ke splnění těchto podmínek jsou hledány vhodné materiály s nízkými světelnými 

a elektrickými ztrátami.  



Jiří Vaníček: Fotovoltaická elektřina 

2010  10 

Ve srovnání s jinými technologiemi přeměny energie má výroba elektřiny pomocí 

solárních článků rozhodující přednosti: 

- Nepotřebují žádnou pohonnou látku. 

- Nemají žádné opotřebení. 

- Je možno sestavovat do solárních fotovoltaických generátorů libovolné velikosti. 

- Nevytvářejí žádný hluk, žádné znečištění, žádné zplodiny a žádný zápach. 

- Neuvolňují při výrobě elektřiny žádný CO2. 

Z těchto důvodů je fotovoltaika pokládána za metodu výroby elektřiny, která je 

nejpříznivější pro životní prostředí. Ovšem při výrobě solárních článků se rovněž 

spotřebovává energie. V závislosti na typu článků musí solární články vyrábět elektřinu 1 -

 5 let, aby nahradily energii spotřebovanou k jejich výrobě. Tato doba se označuje jako 

doba energetické návratnosti. Tato doba je mnohem kratší než životnost fotovoltaickcýh 

zařízení, která je nejméně 20-30 let. [3]  

 

Obrázek č. 6 Princip činnosti fotovoltaického článku  

(Zdroj dat: http://www.i-ekis.cz/?page=slunce-elektrina) 

Invertor (střídač) 

Výstup z fotovoltaického panelu je stejnosměrný proud a proto jej nutné pomocí 

zařízení převést na proud střídavý, který má parametry elektrické sítě (230/400V 50Hz). 

Tuto přeměnu zajišťuje střídač. U malých elektráren zajišťuje toto zařízení kromě přeměny 

proudu a napětí, také funkci obranou, kdy dochází k monitorování napětí a frekvence sítě 

a v případě výpadku dojde k odpojení od elektrické sítě. V dnešní době obsahuje každý 

kvalitní střídač buďto jeden nebo více MPP (maximal power point) což je tracker, jehož 

funkce je aktivní hledání optimálního pracovního bodu pro změnu vstupního odporu 

střídače a tím i také získání nejlepšího pracovního výkonu u fotovoltaického panelu 
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při určitém ozáření. Čím propracovanější a lepší je algoritmus MPP trackeru, tím vyšší 

bude výnos u fotovoltaického systému. V dnešní době se pohybuje účinnost střídačů okolo 

96 %. Evropská účinnost, což je účinnost při částečném zatížení, kolem 93 %. Lepší 

účinnosti dosahují střídače beztranformátorové, které bývají vhodné pro nízkonapěťové 

systémy složené jen z tenkovrstvých modulů. Střídače s transformátorem dosahují nižší 

účinnost, však jejich výstup je o mnoho kvalitnější. [5]  

Nosná konstrukce 

Konstrukční systémy se rozdělují dle typu instalace: 

- Konstrukce pro sedlové střechy- tato konstrukce je vhodná pro malé instalace 

na rodinné domy se sedlovou střechou se sklonem okolo 35 ° a pro orientaci na jih 

či na jihozápad. Nosný prvek tvoří hliníkové profily, které jsou speciálními háky 

připevněné ke konstrukci střechy. K těmto profilům jsou připevněny fotovoltaické 

panely. Tato konstrukce je používána nejčastěji díky její jednoduchosti, snadné 

montáži a nízké ceně. 

- Konstrukce pro ploché střechy- tato konstrukce je tvořena ocelovými 

pozinkovanými profily, které mají trojúhelníkový tvar. Dále tuto konstrukci tvoří 

podélně spojené hliníkové profily pro uchycení fotovoltaických panelů. Tato 

konstrukce se ke střeše připojuje na pevno anebo chemickými kotvami nebo 

se zatíží betonovými bloky či dlaždicemi. Konstrukce je pracnější a mnohem 

nákladnější než konstrukce na sedlové střeše. 

- Konstrukce pro volná prostranství- tato konstrukce je stejná jako u plochých střech, 

ovšem se použití je u větších elektráren postavených na volných prostranstvích 

s rozdílem, že tato konstrukce je pevně spojena se zemí závrtnými šrouby, 

betonovými základy nebo pozinkovanými profily zatlačenými do země. Tento typ 

konstrukce je však komplikovaný a vysoce nákladný, jelikož musí odolávat 

obrovským povětrnostním podmínkám a vlivům, zejména silnému větru.   

- Polohovatelné systémy- tato konstrukce je z hlediska výtěžnosti nejlepším 

způsobem pro uchycení fotovoltaických panelů. Polohovatelné systémy 

se nazývají trackery. Tyto trackery se automaticky otáčí a naklání ke slunci, 

dle jeho astronomické dráhy a tím dochází k nejvyšší maximálně možné 

výtěžnosti z fotovoltaického systému. Ze zkušeností lze říct, že u tohoto systému 
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dochází k nárůstu výtěžnosti o 30-35 % než u běžných pevných instalací. 

Nevýhoda se projevuje u zvýšených nákladů s počátkem instalace, vlastní 

spotřebou elektrického proudu a nutnou údržbou. [5]  

2.5.2 Druhy fotovoltaických elektráren 

Dle velikosti a typu umístění a instalace 

- Malé střešní instalace - výkon pouhých pár kWp, umístění na střešní konstrukci 

budovy, zpravidla rodinné domy.  

- Velké střešní instalace - výkon překračující 10 kWp až do velikosti MWp, umístění 

na průmyslových objektech, logistických centrech či halách. 

- Volně stojící instalace - výkon stovky kWp až MWp. Zde patří elektrárny 

instalované na volných prostranstvích, kde konstrukce je spojena se zemí 

na pevno. [5]  

2.5.3 Formy připojení k síti 

Přímé připojení fotovoltaické elektrárny do sítě a prodej provozovateli distribuční sítě 

Veškerá vyrobená elektrická energie je dodávaná do distribuční sítě a je 

prodávaná za tzv. „výkupní cenu“.  

Přímé připojení fotovoltaické elektrárny do sítě a prodej obchodníkovi s elektrickou 

energií  

Způsob, který je málo využívaný, ale přesto používaný. Zde se veškerá vyrobená 

elektrická energie dodává obchodníkovi s elektřinou, který ji vykupuje za předem 

dohodnutou cenu. Další část této ceny tzv. „zelený bonus“ je inkasován distribuční 

společnosti. 

Připojení fotovoltaické elektrárny do rozvodů v objektu 

Způsob připojení, kde veškerá produkce výroby elektrické energie je 

spotřebována v objektu a možné přebytky jsou pak prodávány distribuční společnosti. 

Tatáž distribuční společnost vyplácí tzv. „zelený bonus“. 
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Připojení fotovoltaické elektrárny tzv. „Off grid“ 

Má uplatnění v lokalitách, kde se není možno připojit na síť, příkladem jsou 

odlehlé oblasti. V takovém to případě je veškerá elektrická energie spotřebována v objektu 

a zde se ukládá do předem připravených akumulátorů. Neexistuje možnost výkupu 

elektrické energie.  

V případě, že je výkon elektrárny vyšší než 4,6 kWp, musí být provedeno 

připojení třífázové, tzn., že musí být použít střídač s třífázovým výstupem. U větších 

výkonů nad 200 kWp se elektrárna připojuje přes trafostanici na vysokonapěťové vedení 

VN 22 kV. [5]  

2.6 Návratnost a výnosy 

Návratnost prostředků vložených do budování fotovoltaických systémů je 

nejdůležitější kritérium při rozhodování o budoucí investici. Díky podpoře státu 

se fotovoltaika stává velmi zajímavou z hlediska návratnosti vložených prostředků. 

Všechna data na výpočet ročních výnosů jsou měřitelná. Díky garanci výkupní 

ceny státem po celou dobu její životnosti výrobny lze přesně určit, v jakém časovém 

období se investice vrátí. Na výpočet návratnosti musí být jasná: celková výše investice, 

předpokládané množství získané energie v kWh a výkupní cenu. [5]  

Výše investice 

Tuto výši ovlivňuje několik základních faktorů. Prvním faktorem je instalovaný 

výkon neboli jak velkou volnou plochu pro instalaci fotovoltaických panelů máme. Mezi 

cenou a výkonem je nepřímá úměra, kde platí čím vyšší bude instalovaný výkon, tím nižší 

budou náklady spojené s instalovaným kWp. Dalším faktorem ovlivňující cenu je nosná 

konstrukce. Nejlevnější instalace jsou u sedlových střech s orientací na jih, kde nosná 

konstrukce je tvořena hliníkovými profily, které jsou připevněny speciálními háky 

ke střeše. Čím více se pohybuje sedlová střecha k jihu, tím více je nosná konstrukce dražší 

a komplikovanější. Na plochých střechách a na volných prostranstvích zvyšuje nosná 

konstrukce cenu investice. [5]  

Předpokládané množství získané energie 
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Uvažuje- li se o průměrné účinnosti panelu 14 % spolu s ideální orientaci 

fotovoltaických panelů k jihu, tak lze získat 140 kWh/m
2
 elektrické energie ročně. 

Při výpočtu návratnosti se převede plocha na jednotku instalovaného výkonu respektive 

na 1 kWp. U monokrystalických panelů se potřebuje na 1 kWp zhruba 8 m
2
 plochy, zde 

platí, že 140 kWh*8m
2
 = 1120kWh/m

2
. 

Dále se musí počítat se ztrátami, jako jsou: úhlová odrazivost, vedení, invertor. 

Po těchto odčtech se dostaneme na hodnotu 1000 kWh vyrobené elektrické energie 

z jednoho kWp instalovaného výkonu za běžný kalendářní rok. Pomůcka pro odhad výroby 

elektrické energie z fotovoltaických systémů je aplikace umístěná na stránkách 

výzkumného centra v Ispře. Tato aplikace umožňuje modelovat výnos elektrárny 

za různých podmínek a také výnosů v jednotlivých měsících roku. [5]  

Odkaz na tuto aplikaci: http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=sk&map=europe 

2.7 Prodej elektřiny 

Elektrická energie z obnovitelných zdrojů formou podpory výkupních cen 

a zelených bonusů. Zelené bonusy a výkupní ceny hradí výrobci provozovateli distribuční 

soustavy nebo provozovateli soustavy přenosné, dle toho, ke které soustavě je připojen. 

2.7.1 Výkupní ceny 

U formy podpory výroby elektrické elektřiny z obnovitelných zdrojů ve znění 

výkupních cen má provozovatel každé regionální distribuční soustavy nebo jen 

provozovatel přenosové soustavy povinnost od výrobce této elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů zakoupit celý objem vyrobené elektřiny ze zdroje. 

Výkup elektrické elektřiny probíhá za výkupní cenu, kterou stanovuje Energetický 

regulační úřad každým rokem. Doba životnosti se předpokládá u každé výrobny 20 let. 

Zákon říká o každoročním navyšování výkupní ceny o cenový index industriálních 

výrobců (inflace) okolo 2- 4 %. To znamená, že výkupní cena, která je platná v době 

uvedení výrobny do provozu bude každým rokem navyšována o 2-4 %. Dále to v praxi 

znamená, že musí být zajištěno mezi fotovoltaickou elektrárnou a elektroměrovým 

rozvaděčem určité propojení. Do elektroměrového rozvaděče dá regionální provozovatel 
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distribuční sítě svůj elektroměr, který bude mít funkci měření dodaná energie do sítě 

a zároveň pak bude probíhat fakturace výnosů. [5]  

 

Obrázek č. 7 Výkupní ceny 

 (Zdroj dat: http://www.profitsolar.cz/prodej-elektriny.php) 

2.7.2 Zelené bonusy 

U této formy podpory musí výrobce elektrické energie aktivně hledat odběratele, 

kterému může produkci prodávat. Může to být koncový spotřebitel nebo obchodník 

s elektřinou. V takovém to případě se cena skládá z položky, kterou výrobce za elektrickou 

energii požaduje a tzv. „zeleného bonusu“. Zelený bonus je určitá jistá prémie 

za vyrobenou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, kterou vyplácí každý 

provozovatel distribuční sítě. 

Zelený bonus se vyplácí po dobu životnosti výrobny a to 20 let, kde výši této ceny 

stanovuje každoročně Energetický regulační úřad. 

U malých instalací je velice výhodný tento zelený bonus, jelikož výrobce může 

být zároveň i odběratelem a sám svoji vyrobenou elektrickou elektřinu spotřebovávat. 

V takovém to případě dochází k nároku na vyplacení tohoto bonusu. Výrobce tedy ušetří 

finance za nenakoupenou elektřinu a ještě dostane prémii zeleného bonusu.  

Pokud je odběratelem elektrické energie sám výrobce, dochází ke zjednodušení 

připojení výrobny a to protože je připojen přímo do rozvodů objektu. 

Měření vyrobené elektřiny se provádí cejchovaným elektroměrem, který 

se nachází v místě výrobny. [5]  
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Obrázek č. 8 Zelené bonusy  

(Zdroj dat: http://www.profitsolar.cz/prodej-elektriny.php) 

Tabulka č. 2 Výkupní ceny a zelené bonusy 

(Zdroj dat: http://www.tzb-info.cz/t.py?i=91&t=4) 

Výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2010 
Výkupní ceny elektřiny dodané 

do sítě za 1 MWh [KČ] 
Zelené bonusy za 1 MWh [KČ] 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

12250 11280 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 

2009 pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

12150 11180 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 

s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedeným do 

provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 

13150 12180 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření po 1. lednu 

2009 pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW včetně a 

uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 

13050 12080 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 
14010 13040 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 
14370 13400 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj 

uvedený do provozu před 1. lednem 2006 
6,850 5,880 

 



Jiří Vaníček: Fotovoltaická elektřina 

2010  17 

Podmínky pro získání podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

Musí být splněny dva základní požadavky: 

- Získání licence na výrobu elektřiny 

Tuto licenci uděluje odbor licencí Energetického regulačního úřadu. Dále pak musí 

existovat smlouva o dodávce elektřiny. 

- Nahlášení způsobu výběru podpory výroby elektrické energie z obnovitelných 

zdrojů 

Tento výběr také probíhá na Energetickém regulačním úřadu vyplněním výkazu. 

2.8 Legislativní podmínky pro fotovoltaické elektrárny  

Tyto podmínky provozování fotovoltaických elektráren řeší dva zákony, jimiž 

jsou zákon č.458/2000Sb. a zákon č.180/2005Sb., dále pak vyhlášky Energetického 

regulačního úřadu. 

- Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně zákonů (energetický zákon). 

Tento zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci 

v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, 

jakož i práva a povinnosti fyzických osob a právnických osob s tím spojené. 

- Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Upravuje způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 

- Vyhláška č.51/2006 Sb., stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační 

soustavě. 

Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních 

soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu 

podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky 

dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny. 

- Vyhláška č.426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 

v energetických odvětvích. 



Jiří Vaníček: Fotovoltaická elektřina 

2010  18 

Tato vyhláška stanoví členění licencí pro účely regulace, vzory žádostí k udělení, 

změně a zrušení licence, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsob určení 

vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání 

energetického zařízení, podrobnosti o finančních a technických předpokladech a způsobu 

jejich prokazování pro jednotlivé druhy licencí, podrobnosti prokazování odborné 

způsobilosti. 

- Vyhláška č.150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích 

a postupech pro regulaci cen. 

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

využívání obnovitelných zdrojů. 

- Vyhláška č.364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č.475/2005Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů. [5]  

2.8.1 Daňová legislativa 

Provoz fotovoltaické elektrárny je podnikání dle zvláštního předpisu, jimž je 

Energetický zákon č.91/2005Sb. Pro provozování této činnosti je nutné mít oprávnění tzv. 

„licenci pro podnikání v energetických odvětvích“, která opravňuje podnikat v tomto oboru 

a která je zároveň živnostenským listem. Licence vydává Energetický regulační úřad 

a v licenci je uvedeno identifikační číslo organizace IČO. 

Daň z přidané hodnoty 

U fotovoltaických instalací u bytových domů, rodinných domů a panelových 

domů platí § 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Zde platí snížená 9 % sazba DPH a to 

na montážní práce i na samotné technické prostředky fotovoltaické elektrárny. 

Osvobození od daně z příjmu 

Fotovoltaické elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie a jsou osvobozeni 

od daně z příjmu dle paragrafu 4 odstavce 1 písmeno e) Zákona o dani z příjmu. 

Osvobození platí od roku, kdy byla elektrárna uvedena do provozu a následujících pěti let. 

[5]  
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2.8.2 Vedení účetnictví 

Dle zákona o účetnictví, vedou účetnictví všechny fyzické osoby, kterým to 

ukládá zvláštní právní předpis. Zde je tento zvláštní předpis Energetický zákon. Tento 

energetický zákon ukládá držiteli licence být účetní jednotkou podle zvláštního právního 

předpisu, kterým je zákon o účetnictví. Podle tohoto uvedeného je výrobce elektrické 

energie povinen vést účetnictví. [5]  

2.8.3 Odpisy 

Fotovoltaická elektrárna patří do odpisové skupiny 4 - stavba elektráren s dobou 

odpisu 20 let. Elektrárna se může rozdělit na jednotlivé celky. Například fotovoltaické 

panely spadají do odpisové skupiny 2 s dobou odpisu 5 let a tím odpisy zefektivnit. Odpisy 

lze zahájit kdykoliv je to pro poplatníka výhodné, například až po uplynutí lhůty 

pro osvobození poplatníka od daně z příjmu. [5]  
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3 VYHODNOCENÍ VÝROBY ELEKTŘINY 

Z FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN  

3.1 Výroba solární elektřiny dle jednotlivých měsíců roku 2008 

Výpočty účinnosti solárních elektráren v jednotlivých měsících roku 2008 

uvedeny v příloze 1. 

Tabulka č. 3 Výroba solární elektřiny v jednotlivých měsících rok 2008  

(Zdroj dat: www.eru.cz) 

Měsíc 
Výroba solární elektřiny v 

jednotlivých měsících [MWh] 
Instalovaný výkon [MW] 

Leden 86,40 3,40 

Únor 173,30 3,80 

Březen 452,60 5,20 

Duben 619,40 6,90 

Květen 965,40 8,80 

Červen 1 394,20 9,60 

Červenec 1 717,90 9,80 

Srpen 1 169,90 9,30 

Září 817,90 9,40 

Říjen 1 502,40 15,90 

Listopad 844,00 22,90 

Prosinec 572,90 39,50 

Celkem 10 316,30 144,50 
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Obrázek č. 9 Z grafu vyplývá, že v říjnu roku 2008 došlo k výstavbě dalších fotovoltaických elektráren v ČR 

3.1.1 Výroba solární elektřiny dle čtvrtletí roku 2008 

Tabulka č. 4 Výroba solární elektřiny dle čtvrtletí rok 2008 

(Zdroj dat: www.eru.cz) 

Čtvrtletí Měsíce Výroba solární elektřiny [MWh] 

Jaro březen, duben, květen 2 037,40 

Léto červen, červenec, srpen 4 282,00 

Podzim září, říjen, listopad 3 164,30 

Zima prosinec, leden, únor 832,60 

 

Celkem 10 316,30 
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Obrázek č. 10 Z grafu vyplývá, že slunečního svitu a tím i největší výroby solární elektřiny dochází v letním 

období, kde slunečního záření dopadá nejvíce 

3.1.2 Porovnání celkové spotřeby elektrické energie k výrobě solární 

energie pro rok 2008 

Tabulka č. 5 Porovnání celkové spotřeby el. energie k výrobě solární energie rok 2008  

(Zdroj dat: http://eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/mesicni_zpravy/2009/prosinec/page44.htm) 

Měsíc 

Celková 

spotřeba 

elektrické 

energie [GWh] 

Výroba solární 

elektřiny 

[MWh] 

Výroba solární 

elektřiny 

[GWh] 

Procentuální vyjádření 

výroby solární elektřiny 

k celkové výrobě 

elektřiny [%] 

Leden 5 818,10 86,40 0,086 0,001 

Únor 5 405,70 173,30 0,173 0,003 

Březen 5 557,40 452,60 0,453 0,008 

Duben 5 097,80 619,40 0,619 0,012 

Květen 4 763,90 965,40 0,965 0,020 
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Červen 4 471,70 1 394,20 1,394 0,031 

Červenec 4 495,20 1 717,90 1,718 0,038 

Srpen 4 443,40 1 169,90 1,170 0,026 

Září 4 731,30 817,90 0,818 0,017 

Říjen 5 098,00 1 502,40 1,502 0,029 

Listopad 5 197,50 844,00 0,844 0,016 

Prosinec 5 388,00 572,90 0,573 0,011 

Celkem 60 468,00 10316,30 10,316 0,017 

 

 

Obrázek č. 11 Z grafu vyplývá, že výroba solární elektřiny pokrývá nepatrnou část celkové spotřeby 

elektrické energie v ČR 
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3.2 Výroba solární elektřiny dle jednotlivých měsíců roku 2009 

Výpočty účinnosti solárních elektráren v jednotlivých měsících roku 2009 

uvedeny v příloze 2. 

Tabulka č. 6 Výroba solární elektřiny v jednotlivých měsících rok 2009  

(Zdroj dat: www.eru.cz) 

Měsíc 
Výroba solární elektřiny v 

jednotlivých měsících [MWh] 
Instalovaný výkon [MW] 

Leden 841,20 54,00 

Únor 1 266,00 56,20 

Březen 2 688,70 67,30 

Duben 7 214,10 64,40 

Květen 7 263,30 73,10 

Červen 8 189,30 79,30 

Červenec 10 948,40 85,10 

Srpen 12 498,50 94,90 

Září 11 272,90 108,70 

Říjen 6 193,20 124,20 

Listopad 4 484,40 163,20 

Prosinec 3 522,60 464,40 

Celkem 76 382,60 1 434,80 
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Obrázek č. 12 Z grafu můžeme usoudit, že výroba sluneční elektřiny zaznamenala obrovský nárůst oproti 

roku 2008 a to díky vybudování nových fotovoltaických elektráren 

3.2.1 Výroba solární elektřiny dle čtvrtletí roku 2009 

Tabulka č. 7 Výroba solární elektřiny dle čtvrtletí rok 2009 

(Zdroj dat: www.eru.cz) 

Čtvrtletí Měsíce Výroba solární elektřiny [MWh] 

Jaro březen, duben, květen 17 166,10 

Léto červen, červenec, srpen 31 636,20 

Podzim září, říjen, listopad 21 950,50 

Zima prosinec, leden, únor 5 629,80 

 

Celkem 76 382,60 
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Obrázek č. 13 Z grafu můžeme usoudit, že se výroba energie vůči roku 2008 zhruba 8 krát zvýšila a to díky 

nově vybudovaným fotovoltaickým elektrárnám 

3.2.2 Porovnání celkové spotřeby elektrické energie k výrobě solární 

energie pro rok 2009 

Tabulka č. 8 Porovnání celkové spotřeby el. Energie k výrobě solární energie rok 2009 

(Zdroj dat: www.eru.cz) 

Měsíc 

Celková 

spotřeba 

elektrické 

energie [GWh] 

Výroba solární 

elektřiny 

[MWh] 

Výroba solární 

elektřiny 

[GWh] 

Procentuální vyjádření 

výroby solární elektřiny 

k celkové výrobě 

elektřiny [%] 

Leden 5 773,20 841,20 0,841 0,015 

Únor 5 126,20 1 266,00 1,266 0,025 

Březen 5 294,20 2 688,70 2,689 0,051 

Duben 4 307,20 7 214,10 7,214 0,167 

Květen 4 272,00 7 263,30 7,263 0,170 

Červen 4 202,60 8 189,30 8,189 0,195 

Červenec 4 200,00 10 948,40 10,948 0,261 

Srpen 4 196,00 12 498,50 12,499 0,298 
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Září 4 323,80 11 272,90 11,273 0,261 

Říjen 4 966,60 6 193,20 6,193 0,125 

Listopad 5 068,30 4 484,40 4,484 0,088 

Prosinec 5 381,50 3 522,60 3,523 0,065 

Celkem 59 752,70 76382,60 76,383 0,128 

 

 

Obrázek č. 14 Z grafu můžeme usoudit, že se zvýšila výroba sluneční elektřiny zhruba 8 násobku toho co v 

roce 2008 

 

Výpočty účinností solárních elektráren v ČR za období 2005- 2008 uvedeny v příloze 3 

Tabulka účinností solárních elektráren uvedena v příloze 4 

 



Jiří Vaníček: Fotovoltaická elektřina 

2010  28 

3.3 Průběh výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny umístěné 

na Vysoké škole báňské 

3.3.1 Průběh výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

1. 1. 2003 

Tabulka č. 9 Elektrický výkon a intenzita slunečního záření 1. 1. 2003 

(Zdroj dat: VŠB – FS, katedra energetiky) 

Čas 
Elektrický výkon 

[W] 

Intenzita slunečního svitu 

[W/m
2
] 

0:29 0 0 

1:29 0 0 

2:29 0 0 

3:30 0 0 

4:30 0 0 

5:30 0 0 

6:30 0 0 

7:30 0 0 

8:30 0 43 

9:30 86 183 

10:30 198 372 

11:30 306 520 

12:30 397 569 

13:30 319 550 

14:30 168 446 

15:30 54 178 

16:30 0 0 

17:31 0 0 

18:31 0 0 

20:31 0 0 

19:31 0 0 

21:31 0 0 

22:31 0 0 

23:31 0 0 
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Obrázek č. 15 Z grafů logicky vyplývá, že výroba el. energie začla zhruba od 10:00 hodin rána, po zhruba 

16:00 hodin odpoledne 

3.3.2 Průběh výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

1. 4. 2003 

Tabulka č. 10 Elektrický výkon a intenzita slunečního záření 1. 4. 2003  

(Zdroj dat: VŠB – FS, katedra energetiky) 

Čas 
Elektrický výkon 

[W] 

Intenzita slunečního svitu 

[W/m
2
] 

0:23 0 0 

1:23 0 0 

2:23 0 0 

3:23 0 0 

4:23 0 0 

5:23 0 2 

6:23 372 35 

7:23 2038 102 

8:23 6812 281 

9:23 11055 538 

10:23 13782 774 

11:24 15437 904 
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12:24 16023 996 

13:24 12434 936 

14:24 14240 832 

15:24 5829 431 

16:24 6522 472 

17:24 494 66 

18:24 0 2 

19:24 0 0 

20:24 0 0 

21:24 0 0 

22:24 0 0 

23:24 0 0 

 

 

Obrázek č. 16 Z grafů vyplývá, že výroba el. energie probíhá již d zhruba 8:00 hodin rána po 17:00 hodin 

odpoledne 
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3.3.3 Průběh výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

3. 7. 2003 

Tabulka č. 11 Elektrický výkon a intenzita slunečního záření 3. 7. 2003  

(Zdroj dat: VŠB – FS, katedra energetiky) 

Čas 
Elektrický výkon 

[W] 

Intenzita slunečního svitu 

[W/m
2
] 

0:29 0 1 

1:29 0 1 

2:29 0 1 

3:30 0 1 

4:30 0 1 

5:30 179 19 

6:30 624 41 

7:30 1296 82 

8:30 2887 194 

9:30 2613 118 

10:30 2184 107 

11:30 1121 71 

12:30 2930 156 

13:30 2049 121 

14:30 705 71 

15:30 3830 151 

16:30 5407 237 

17:30 7020 389 

18:31 1077 101 

19:31 242 89 

20:31 1 10 

21:31 0 1 

22:31 0 1 

23:31 0 1 
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Obrázek č. 17 Z grafů vyplývá, že výroba el. Energie začala od 7:00 hodin rána a během dne kolísala 

z důvodu změny intenzity slunečního záření. Úplný konec výroby el. Energie nastal v 20:00  

3.3.4 Průběh výroby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny 

1. 10. 2003 

Tabulka č. 12 Elektrický výkon a intenzita slunečního záření 1. 10. 2003  

(Zdroj dat: VŠB – FS, katedra energetiky) 

Čas 
Elektrický výkon 

[W] 

Intenzita slunečního svitu 

[W/m
2
] 

0:38 0 0 

1:38 0 0 

2:38 0 0 

3:38 0 0 

4:38 0 0 

5:38 0 0 

6:38 0 1 

7:39 607 34 

8:39 943 84 

9:39 5282 188 

10:39 10588 362 

11:39 4637 394 

12:39 14587 632 

13:39 14243 675 
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14:39 3498 255 

15:39 4054 401 

16:39 1919 159 

17:39 152 59 

18:39 0 2 

19:39 0 0 

20:39 0 0 

21:39 0 0 

22:39 0 0 

23:39 0 0 

 

 

Obrázek č. 18 Z grafů vyplývá, že začátek výroby el. energie nastal zhruba v 8:00 hodin ráno a skončil již 

v 18:00, z důvodu malé intenzity slunečního záření v tomto období 
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4 SMĚRY EKONOMICKY REÁLNÉHO VYUŽITÍ TÉTO 

ENERGIE V ČR 

4.1 Doba návratnosti fotovoltaické elektrárny Bušanovice II 

Ve výpočtech je provedena návratnost investice fotovoltaické elektrárny 

Bušanovice II. Stát garantuje meziroční růst dotovaných cen dle vyhlášky 150/2007 Sb., 

o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech regulaci cen, v rozmezí 2 – 

4 %.  

Při výpočtech je brán v úvahu meziroční růst cen 3 %, růst provozních nákladů 

o 0,5 % a pokles výkonů fotovoltaických panelů o 1 %. Vycházel jsem z provozních 

nákladů 1,47 Kč/1kWh vyrobené energie. V těchto nákladech není přesně uvedeno, co vše 

se v nich vyskytuje. Údaje o fotovoltaické elektrárně uvedeny na internetové stránce. [7] 

Tabulka č. 13 Výpočet doby návratnosti investice elektrárny Bušanovice II, při využití státem dotovaných 

výkupních cen roku 2008 

Období 

[roky] 

Rozdíl 

výnosů a 

nákladů [Kč] 

Roční 

výroba 

[kWh] 

Výkupní 

cena 

[Kč/kWh] 

Výnos z 

prodeje el. 

Energie 

[Kč] 

Provozní 

náklady 

[Kč/rok] 

Provozní 

náklady 

na 1kWh 

[Kč/kWh] 

Rozdíl 

výnosů a 

nákladů bez 

investice 

[Kč] 

[2008] 0 -77 000 000 633 000,0 13,46 8 520 180 930 510 1,47 7 589 670 

1 -69 410 330 626 670,0 13,86 8 688 028 935 163 1,47 7 752 865 

2 -61 657 465 620 403,3 14,28 8 859 182 939 838 1,47 7 919 343 

3 -53 738 122 614 199,3 14,71 9 033 708 944 538 1,47 8 089 170 

4 -45 648 952 608 057,3 15,15 9 211 672 949 260 1,47 8 262 411 

5 -37 386 540 601 976,7 15,60 9 393 142 954 007 1,47 8 439 135 

6 -28 947 405 595 956,9 16,07 9 578 186 958 777 1,47 8 619 410 

7 -20 327 995 589 997,4 16,55 9 766 877 963 570 1,47 8 803 306 

8 -11 524 689 584 097,4 17,05 9 959 284 968 388 1,47 8 990 896 

9 -2 533 793 578 256,4 17,56 10 155 482 973 230 1,47 9 182 252 

10 6 648 458 572 473,9 18,09 10 355 545 978 096 1,47 9 377 449 

11 16 025 907 566 749,1 18,63 10 559 549 982 987 1,47 9 576 562 
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12 25 602 470 561 081,6 19,19 10 767 572 987 902 1,47 9 779 671 

13 35 382 140 555 470,8 19,77 10 979 694 992 841 1,47 9 986 852 

14 45 368 992 549 916,1 20,36 11 195 994 997 806 1,47 10 198 188 

15 55 567 180 544 416,9 20,97 11 416 555 1 002 795 1,47 10 413 760 

16 65 980 941 538 972,8 21,60 11 641 461 1 007 809 1,47 10 633 652 

17 76 614 593 533 583,0 22,25 11 870 798 1 012 848 1,47 10 857 950 

18 87 472 543 528 247,2 22,91 12 104 652 1 017 912 1,47 11 086 740 

19 98 559 283 522 964,7 23,60 12 343 114 1 023 001 1,47 11 320 113 

20 109 879 396 517 735,1 24,31 12 586 273 1 028 116 1,47 11 558 157 

 

 

Obrázek č. 19 Z grafu vyplývá, že návratnost investice fotovoltaické elektrárny je 10 let 
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Tabulka č. 14 Výpočet doby návratnosti investice elektrárny Bušanovice II, při použití běžných výkupních cen 

roku 2008 

Období 

[roky] 

Rozdíl 

výnosů a 

nákladů [Kč] 

Roční 

výroba 

elektrické 

energie 

[kWh] 

Výkupní 

cena 

[Kč/kWh] 

Výnos z 

prodeje el. 

Energie 

[Kč] 

Provozní 

náklady 

[Kč/rok] 

Provozní 

náklady 

na 1 kWh 

[Kč/kWh] 

Rozdíl 

výnosů a 

nákladů bez 

investice 

[Kč] 

0 -77 000 000 633 000,0 1,64 1 038 120 930 510 1,47 107 610 

1 -76 892 390 626 670,0 1,69 1 058 571 935 163 1,47 123 408 

2 -76 768 982 620 403,3 1,74 1 079 425 939 838 1,47 139 586 

3 -76 629 395 614 199,3 1,79 1 100 689 944 538 1,47 156 152 

4 -76 473 243 608 057,3 1,85 1 122 373 949 260 1,47 173 113 

5 -76 300 130 601 976,7 1,90 1 144 484 954 007 1,47 190 477 

6 -76 109 653 595 956,9 1,96 1 167 030 958 777 1,47 208 254 

7 -75 901 400 589 997,4 2,02 1 190 021 963 570 1,47 226 450 

8 -75 674 949 584 097,4 2,08 1 213 464 968 388 1,47 245 076 

9 -75 429 874 578 256,4 2,14 1 237 369 973 230 1,47 264 139 

10 -75 165 735 572 473,9 2,20 1 261 745 978 096 1,47 283 649 

11 -74 882 086 566 749,1 2,27 1 286 602 982 987 1,47 303 615 

12 -74 578 471 561 081,6 2,34 1 311 948 987 902 1,47 324 046 

13 -74 254 425 555 470,8 2,41 1 337 793 992 841 1,47 344 952 

14 -73 909 473 549 916,1 2,48 1 364 148 997 806 1,47 366 342 

15 -73 543 130 544 416,9 2,56 1 391 022 1 002 795 1,47 388 227 

16 -73 154 903 538 972,8 2,63 1 418 425 1 007 809 1,47 410 616 

17 -72 744 287 533 583,0 2,71 1 446 368 1 012 848 1,47 433 520 

18 -72 310 767 528 247,2 2,79 1 474 861 1 017 912 1,47 456 949 

19 -71 853 818 522 964,7 2,88 1 503 916 1 023 001 1,47 480 914 

20 -71 372 904 517 735,1 2,96 1 533 543 1 028 116 1,47 505 427 

21 -70 867 477 512 557,7 3,05 1 563 754 1 033 257 1,47 530 497 

22 -70 336 980 507 432,2 3,14 1 594 560 1 038 423 1,47 556 136 

23 -69 780 844 502 357,8 3,24 1 625 973 1 043 615 1,47 582 357 

24 -69 198 487 497 334,3 3,33 1 658 004 1 048 833 1,47 609 171 

25 -68 589 316 492 360,9 3,43 1 690 667 1 054 078 1,47 636 589 

26 -67 952 727 487 437,3 3,54 1 723 973 1 059 348 1,47 664 625 
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27 -67 288 102 482 562,9 3,64 1 757 935 1 064 645 1,47 693 291 

28 -66 594 811 477 737,3 3,75 1 792 567 1 069 968 1,47 722 599 

29 -65 872 212 472 959,9 3,86 1 827 880 1 075 318 1,47 752 562 

30 -65 119 650 468 230,3 3,98 1 863 889 1 080 694 1,47 783 195 

4.2 Porovnání návratnosti u dotovaných a nedotovaných 

výkupních cen 

Tabulka č. 15 Porovnání návratnosti dotovaného a nedotovaného výkupu cen a výnosnosti 

Roční 

výroba 

energie 

[kWh] 

Počáteční 

investice 

[mil. Kč] 

Výkupní 

cena 

[Kč/kWh] 

Výnos z 

prodeje 

el. 

Energie 

[Kč/rok] 

Provozní 

náklady 

na 1 

kWh 

[Kč] 

Provoz. 

Náklady 

celkem 

[Kč/rok] 

Rozdíl 

nákladů a 

výnosů 

[Kč] 

Počet let 

splácení 

investice 

[roky] 

Výnosnost 

investice 

[%] 

633 000 77 000 000 14,01 8 868 330 1,47 930 510 7 937 820 8,68 10,31 

633 000 77 000 000 1,64 1 038 120 1,47 930 510 107 610 74,17 0,14 

 

Komentář k výpočtům dotovaných a nedotovaných cen: 

Při využití dotovaných výkupních cen dojde ke splacení investice za necelých 

9 let s výnosností této investice 9,86 %. 

Při využití státem garantovaných výkupních cenách po dobu 20 let nastává 

skutečnost, že dojde k navrácení investice v 10 roce. Z toho vyplývá závěr, že tuto investici 

můžeme brát jako velice přínosnou, jelikož bude přinášet velký zisk i když po 20. roku 

přestanou platit dotované ceny. 

Při využití nedotovaných výkupních cen dojde ke splacení investice za 74 let 

s výnosností této investice 0,14 %. 

Průměrná doba životnosti fotovoltaické elektrárny je 30 let. Doba návratnosti je 

v našem případě o mnoho vyšší než doba životnosti. Z toho vyplývá závěr, že je nesmyslné 

tuto investici na vybudování fotovoltaické elektrárny uskutečnit. 

Výpočet doby návratnosti a doby splácení investice a výnosnosti investice u 

dotovaných a nedotovaných cen uveden v příloze 5 a 6. 
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5 ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem se zabýval fotovoltaickou elektřinou. Popisoval jsem 

co je to fotovoltaika a jakým způsobem se dá vyrobit ze slunečního záření. Zjistil jsem, že 

má Česká republika příznivé podmínky pro budování fotovoltaických elektráren. Největší 

intenzita slunečního záření je logicky v letních měsících, naopak v zimních měsících 

vyrobí fotovoltaické elektrárny nejnižší množství elektrické energie. 

V praktické části jsem se zabýval vyhodnocením výroby elektřiny 

z fotovoltaických elektráren. Jaká je výroba a spotřeba solární elektřiny dle jednotlivých 

měsíců, dle jednotlivých čtvrtletí a provedl výpočty jednotlivých výkonů a účinností 

fotovoltaických elektráren v České republice. Provedl jsem celkové porovnání výroby 

z fotovoltaických elektráren k celkovému množství vyrobené elektrické energie ze všech 

dostupných zdrojů České republiky. Dále jsem zjišťoval časové průběhy výroby elektrické 

energie uvnitř dnů roku 2003 z fotovoltaické elektrárny umístěné na Vysoké škole báňské 

TUO. 

Výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren v České republice dosahuje pouze 

nízké výroby elektrické energie. V roce 2008 dosahovala výroba fotovoltaické elektřiny 

0,017 % a v roce 2009 již 0,128 % k celkové výrobě elektřiny v České republice, což je 

zhruba 8 krát vyšší výroba než v roce 2008. Budování fotovoltaických elektráren v naší 

zemi rok od roku výrazně stoupá. Důvodem jsou státem garantované vysoké výkupní ceny 

a zelené bonusy, které přinášejí vysokou návratnost vložené investice na vybudování 

fotovoltaikcých elektráren, v brzkých letech nazpátek. Bohužel si ti co fotovoltaické 

elektrárny budují, neuvědomí, že v častých případech realizují své plány na velmi kvalitní 

půdě, kde dochází k jejímu znehodnocení. 

Ke konci práce jsem porovnával investiční a provozní náklady vybrané 

fotovoltaické elektrárny s názvem Bušanovice II. Došel jsem k závěru, že při využití 

dotovaných výkupních cen se provozní a investiční náklady této fotovoltaické elektrárny 

navrátí zhruba po 10 letech. Naopak při nevyužití těchto dotovaných cen se investice 

navrátí až po 74 letech což je nesmyslná investice, jelikož životnost fotovoltaických 

elektráren se uvádí okolo 30 let. Za budováním fotovoltaických elektráren stojí fakt, že stát 

zajišťuje velmi výhodné dotované ceny oproti zahraničí. Například v Německu tyto 
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dotované výkupní ceny nedosahují polovinu toho co u nás. Tyto dotované ceny stát platí 

po celou dobu 20 let. Toto zajištění dotovaných cen je ošetřeno vyhláškami č. 150/2007 

Sb. a č. 364/2007.  

Pokud by ovšem tyto zvýhodněné podmínky neplatily a ceny by se pohybovaly 

v rozmezí cen za energii z fosilních paliv nebylo by z ekonomického hlediska výhodné 

fotovoltaické elektrárny u nás, ale i nikde ve světě stavět.  
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