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Anotace 
 
 V této práci je popisován a vyhodnocován stav využívání fotovoltaických 

elektráren (instalovaných na střechách budov) u nás v České republice, se zaměřením na 

ekonomickou analýzu nákladů, výnosů, čisté současné hodnoty a návratnosti investic pro 

několik úrovní výkupních cen.  

 Vybranou lokalitou pro tuto ekonomickou analýzu bude fotovoltaická elektrárna 

společnosti Power Get s.r.o., uvedená do provozu dne 7.10.2010, která se nachází 

v Severních Čechách, v okrese Ústí nad Labem, v obci Chabařovice, v katastrálním území 

Chabařovice. Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o celkovém výkonu 0,159 MW.  

 

 
Klíčová slova : Fotovoltaické elektrárny, Solární elektrárny, solární články 
   Obnovitelné zdroje energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary 
 
 This work is evaluated and described the present use of solar power (installed on 

roofs of buildings) here in the Czech Republic, focusing on economic analysis of costs, 

revenues, net present value and return on investment for various levels of purchase price. 

 The selected location for the economic analysis of the photovoltaic power “Power 

Get” Ltd., was put into service on July 10, 2010, which is located in North Bohemia in Ustí 

nad Labem, in the village Chabarovice in cadastral Chabarovice. This is a photovoltaic 

power plant with a total capacity 0.159 MW. 
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1 Úvod 
 

Dnešní moderní doba je zcela závislá na elektrické energii. Většina lidí si dnes již ani 

nedokáže představit život bez elektrické energie, ale ne každý z nás si uvědomuje, že 

některé z dnešních hlavních zdrojů elektrické energie jsou omezené. Česká republika 

využívá k výrobě elektrické energie především tepelných elektráren, ale též elektráren 

jaderných.  

Provoz tepelných elektráren je naprosto závislý na těžbě uhlí, avšak zásoby uhlí nejsou 

nekonečné a jejich těžba je tedy i časově omezena. Další nevýhodou tepelných elektráren 

je skutečnost, že jejich provoz zásadním způsobem znečišťuje ovzduší a poškozuje tak 

životní prostředí. Nelze též nezmínit skutečnost, že účinnost tepelných elektráren není 

nikterak vysoká. 

Oproti tomu výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách, je zase částečně 

riziková, jelikož při procesu štěpení uranu, který je v tomto případě hlavním zdrojem 

elektrické energie, nelze nikdy zcela vyloučit možné riziko termonukleární havárie. Na 

druhou stranu je nutno uvést, že toto riziko je skutečně zcela nepatrné. 

Hlavní výhodou obou těchto základních způsobů výroby elektrické energie je 

skutečnost, že zmiňované základní zdroje jsou z technologického hlediska relativně dobře 

dostupné. Naopak nevýhodou jsou již zmiňované negativní dopady na životní prostředí, 

především pak vysoká produkce kysličníku uhličitého při spalování fosilních paliv. 

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je patrné, že lidstvo začíná hledat další 

způsoby výroby elektrické energie, a to především s ohledem na dobrou a dlouhodobou 

dostupnost nových zdrojů, s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní 

prostředí, s ohledem na bezpečnost samotného procesu výroby elektrické energie, ale také 

samozřejmě s ohledem na minimální ekonomickou náročnost. Mezi tyto „nové“ způsoby 

patří např. výroba elektrické energie pomocí vodních elektráren, větrných elektráren, či 

slunečních elektráren. Jde tedy o výrobu energie z tzv. obnovitelných zdrojů energie. 

„Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 

energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, 

energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a 
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energie bioplynu.“ [4] - tak definuje obnovitelné zdroje zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. 

A právě energie slunečního záření se jeví jako velice vhodný zdroj, jelikož jeho 

dostupnost je bezproblémová, jedná se o zdroj dlouhodobý a proces transformace na 

energii elektrickou je proces bezpečný a k životnímu prostředí přívětivý. Otázkou však 

zůstává, zda je také ekonomicky výhodný. Obecně je samozřejmě známo, že tento způsob 

výroby elektrické energie je v současné době relativně drahý a jen díky státní podpoře se 

stává pro investory zajímavý. Byl by však pro investory zajímavý i v případě snížení 

garantovaných výkupních cen ? A při jakém snížení výkupních cen by se již pro investory 

jevil tento způsob výroby elektrické energie jako ekonomicky nevýhodný ? A právě 

odpověď na takové otázky bude podstatou této práce. 

 

Cílem této práce je tedy především popsat a vyhodnotit stav využívání 

fotovoltaických elektráren u nás v České republice, se zaměřením na ekonomickou analýzu 

nákladů, výnosů, čisté současné hodnoty a návratnosti investic pro několik úrovní 

výkupních cen. Aby výsledky této ekonomické analýzy odpovídaly skutečně reálným 

hodnotám, vybral jsem si k hodnocení skutečný projekt, a to fotovoltaickou elektrárnu 

společnosti Power Get s.r.o., uvedenou do provozu dne 7.10.2010, která se nachází 

v Severních Čechách, v okrese Ústí nad Labem, v obci Chabařovice, v katastrálním území 

Chabařovice. Jedná se o fotovoltaickou elektrárnu o celkovém výkonu 0,159 MW. 

Výpočty budou tedy vycházet ze skutečných ekonomických ukazatelů (reálných vstupů i 

výstupů), které mi byly společností Power Get s.r.o. za tímto účelem poskytnuty. 

V úvodu této práce si vysvětlíme samotnou podstatu fotovoltaických elektráren a 

řekneme si něco o jejich výhodách a nevýhodách či o dodávkách vyrobené elektrické 

energie v čase. V další kapitole se dozvíme základní informace týkající se státní podpory 

fotovoltaických elektráren, tzn. jakými způsoby jsou fotovoltaické elektrárny, resp. výroba 

elektrické energie z fotovoltaických elektráren, dotovány, vysvětlíme si též co to je 

garantovaná výkupní cena a co zelený bonus. Taktéž se zmíníme o zásadních změnách 

v této oblasti, ke kterým na přelomu let 2010 a 2011 došlo. Nejpodstatnější částí této práce 

by pak mělo být zhodnocení návratnosti investice do FVE pro několik variant 

garantovaných výkupních cen, se závěrem, při jakých výkupních cenách se daná investice 
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jeví stále jako výhodná a při jakých výkupních cenách by byla takováto investice již 

nerentabilní. Závěrem si pak též řekneme něco málo o budoucích trendech fotovoltaických 

elektráren u nás, právě s ohledem na vývoj garantovaných výkupních cen, zelených bonusů 

a s ohledem na současnou státní podporu vůbec. 
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2 Podstata fotovoltaických elektráren 

2.1 Historie  

Sluneční záření dopadající na hranici zemské atmosféry má hustotu zhruba 1,4 kW/m². 

Tato hodnota se nazývá tzv. solární konstantou. Čím blíže dopadá sluneční záření 

k zemskému povrchu, tím menší je jeho energie, jelikož část energie je pohlcována a 

rozptylována v plynech atmosféry, v prachových částicích či v aerosolech. Na zemský 

povrch pak dopadají desítky až stovky Wattů, které však např. u nás v ČR téměř 

nepřesahují hodnotu 1400 W/m² (povrchu plochy Země). 

Lidé již v dávných dobách sledovali slunce a uvědomovali si jeho vliv na život lidí i 

na život zvířat a rostlin. Mnoho poznatků bylo využíváno již při stavbě pyramid, chrámů či 

měst, ale také při pěstování rostlin a obdělávání půdy. Postupně s dobou začaly lidé 

objevovat nové a nové vlastnosti slunečního záření.  

Zásadní objev, týkající se slunečního záření, učinil mladý francouzský vědec 

Alexandre Edmond Becquerel (1820 – 1891), a to již v roce 1839, tedy ve svých 19-ti 

letech, kdy objevil tzv. fotovoltaický jev, tedy přeměnu slunečního záření, resp. světelné 

energie, na energii elektrickou [5].  

V roce 1904 pak vysvětlil fotoelektrický jev Albert Einstein, a to jako vznik volného 

elektronu po absorpci světelného kvanta. Dnešní fotovoltaický článek tvoří polovodičová 

součástka, která převádí energii fotonu (nejmenší a dále nedělitelné množství světelné 

energie = „atom světla“) na energii elektrickou. A právě tento princip získání elektrické 

energie našel dnes, po více jak 100 letech od svého objevení, své praktické využití [5]. 

2.2 Podstata fotovoltaického jevu 

Podstatou fotovoltaických elektráren je přeměna slunečního záření na stejnosměrný 

elektrický proud. K této přeměně se využívá tzv. fotovoltaických článků, resp. 

fotovoltaických buněk, které jsou takovéto přeměny schopny. Tyto fotovoltaické buňky 

jsou v dnešní době vyráběny z materiálů obsahujících amorfní křemík, polykrystalický 

křemík, mikrokrystalický křemík, telurid kadmia a CIGS sloučeniny (sloučeniny - měď, 

indium, galium, selenid). Buňka se skládá ze dvou vrstev polovodičového materiálu (tj. z 

uváděného křemíku), které jsou umístěny mezi dvěmi kovovými elektrodami. Jedna vrstva 

obsahuje velké množství negativně nabitých elektronů a tuto nazýváme vrstvou (popř. 
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materiálem) typu „N“. Naopak druhá vrstva obsahuje velké množství jakýchsi prázdných 

míst, nazývaných též „děr“, které snadno akceptují elektrony. Tuto druhou vrstvu 

nazýváme vrstvou (popř. materiálem) typu „P“. V momentě, kdy dojde ke spojení těchto 

dvou vrstev, tak v místě jejich spojení dojde ke spárování elektronů s prázdnými místy 

(„dírami“) a vytvoří se tak elektrické pole. Toto elektrické pole pak zabrání dalšímu 

pohybu elektronů z vrstvy „N“ do vrstvy „P“ [1]. 

Když následně dopadnou fotony o určité vlnové délce na takovéto spojení vrstev „N“ 

a „P“, tak vyrazí některé dosud spárované elektrony ze zmiňovaných děr, čímž vznikne na 

jedné straně přebytek elektronů v „N“ vrstvě a na straně druhé přebytek neobsazených děr 

v „P“ vrstvě. Jsou-li pak tyto zmiňované dvě elektrody propojeny vnějším obvodem, tak je 

vytvořena cesta pro přebytečné elektrony, resp. pro elektrický proud [1]. 

 
 Obrázek č. 1:   Řez solárním článkem [6] 

  
 

Tyto fotovoltaické články musí být chráněny před negativními vlivy prostředí a jsou 

obvykle umisťovány pod skleněnou ochranou deskou. Vzhledem k tomu, že elektrická 

energie vyprodukovaná jedním fotovoltaickým článkem je relativně malá, tak jsou tyto 

články spojovány do tzv. solárních panelů. Tyto panely pak mohou být dále uspořádány do 

tzv. solárních polí. 

Při výrobě solárních systémů narážíme na spousty omezujících faktorů, kdy jedním 

z nejdůležitějších omezujících faktorů je tzv. Shockleyův-Queisserův limit, který ve fyzice 

definuje teoretické maximální množství elektrické energie, vyrobené jednou foto-diodou. 
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Tento limit říká, že maximální účinnost konverze světelné energie na elektrickou je 30 %, 

za předpokladu použití p-n přechodu s prahovou energií 1,1 eV, což je typická hodnota 

právě pro křemík. Z toho vyplývá, že pokud na fotočlánek dopadá sluneční záření o hustotě 

1000 W/m2, tak pouhých 300 W/m2 je možné přetransformovat na elektrickou energii. Ve 

skutečnosti mají moderní fotovoltaické buňky účinnost cca 22 %. Chybějících 8 % je 

přičítáno např. odrazu světla od povrchu fotovoltaických buněk a také částečnému zakrytí 

povrchu buňky sběrnými elektrodami. Shockleyův-Queisserův limit lze aplikovat pouze na 

fotočlánky s jedním p-n přechodem. V praxi lze však vyrobit vícevrstvé buňky, které 

mohou samozřejmě dosáhnout lepší účinnosti. Teoretický limit při nekonečném množství 

vrstev je uváděn cca 68 % [7].  

Další nevýhodou je skutečnost, že fotovoltaické články produkují stejnosměrný proud, 

z čehož vyplývá potřeba dalšího zařízení, které přemění stejnosměrný proud na proud 

střídavý. Za tímto účelem instalujeme tzv. střídače (invertory), což však znamená další 

zvýšení pořizovacích nákladů a dále také ztráty na vyrobené elektrické energii ve výši cca 

4 až 12 %. 

2.3 Druhy fotovoltaických článků 

Účinné a v praxi využitelné fotovoltaické články, v podobě v jaké je známe nyní, mají 

za sebou více jak 50 let vývoje. Jejich vývoj zahrnuje mnoho konstrukcí a konstrukčních 

materiálů s tím, že vše bylo vždy směřováno především ke snižování výrobní ceny. 

V souvislosti s tímto vývojem dělíme obecně fotovoltaické články do čtyř základních 

generací: 

 

1. generace:   Základem těchto článků jsou křemíkové desky, pro jejichž výrobu je  

        zapotřebí krystalický čistý křemík, jehož cena je však relativně drahá, od 

        toho se také odvíjí vysoká cena samotných článků. Přesto, že se začaly 

        komerčně využívat již v 70. letech, jsou do dnes asi nejrozšířenější  

        technologií na trhu. Tomu vděčí především za relativně vysokou  

        účinnost, pohybující se podle konkrétního typu článků někde mezi 

        16 %  až  24 %. 
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2. generace:   Základem těchto článků jsou mnohonásobně tenčí polovodičové vrstvy, 

        nazývané jako „thin-film“, k jejichž výrobě se využívá např. amorfní 

        a mikrokrystalický křemík či jiné materiály jako např. směsné polovo- 

        diče apod. Výhodou těchto materiálů je jednoduchý způsob nanášení 

                       na různorodé podkladní vrstvy, ale také podstatně nižší výrobní cena  

        než u předchozí generace. Nevýhodou je naopak relativně nízká        

        účinnost, která se pohybuje pod 10 % (u sériově vyráběných článků). 

 

3. generace:   Základem těchto článků jsou organické polymery nebo fotogalvanické 

        články, které v tomto případě nahrazují dosud využívaný křemík. Tyto 

        články však v praxi nejsou často využívány, a to především s ohledem 

        na jejich velmi nízkou účinnost. 

 

4. generace:   Základem těchto článků je hned několik různých vrstev absorbujících 

        světelné záření různými způsoby (každá vrstva využívá světelného  

        spektra jiné vlnové délky a zbytek propustí k další vrstvě), čímž využívá 

        výrazně většího množství dopadajícího slunečního záření. Zvyšuje se 

        tak rapidně účinnost takovýchto článků, která dosahuje u moderních 

        solárních článků přes 20 % [11]. 
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3 Výhody a nevýhody, dodávka z FVE v čase 

3.1 Dodávka z FVE v čase 

Dodávka elektrické energie z fotovoltaických elektráren je samozřejmě ovlivněna 

slunečním zářením, z čehož vyplývá, že není konstantní a je závislá na mnoha faktorech. 

Hlavním problémem je střídání dne a noci, ale důležitou roli samozřejmě hraje též změna 

ročních období (kratší dny v zimě a delší dny v létě). Nelze zapomenout také na roli 

zeměpisné šířky, jelikož v některých zeměpisných šířkách dopadá na zemský povrch až 

2500 kW/m2, kdežto na jiných místech na zem dopadne pouze 1000 kW/m2.  Kromě 

intenzity dopadajícího slunečního záření má zeměpisná šířka též zásadní vliv na počet 

slunečných dní v roce. 

Celkový roční úhrn dopadající sluneční energie tedy ovlivňuje zejména zeměpisná 

poloha, ale též orientace fotovoltaického systému vzhledem ke slunci, celková doba 

slunečního svitu či nadmořská výška a v neposlední řadě také čistota ovzduší. Podmínky 

pro využití sluneční energie jsou na území České republiky však poměrně dobré. Celková 

doba slunečního svitu (bez oblačnosti) je od 1 350 do 1 700 hodin za rok, jak je patrné 

z obrázku č. 2. 

   Obrázek č. 2:  Mapa trvání slunečního svitu v ČR [8]  
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Vhodnost lokality pro využití sluneční energie však nejlépe vystihuje mapa 

globálního slunečního záření na obrázku č. 3, která vychází z dlouhodobých 

meteorologických měření. V podmínkách České republiky dopadne na jeden m2 zhruba 

950 – 1340 kWh sluneční energie, z čehož největší část (asi 75%) v letním období. 

Údaj o ročním úhrnu globálního slunečního záření je velmi důležitý pro výpočty 

budoucí energetické bilance fotovoltaického systému a tedy i návratnosti investice. Jestliže 

tedy víme, kolik slunečního záření ročně dopadne na 1m2 fotovoltaického systému a pokud 

známe konverzní účinnost fotovoltaického panelu, která je přibližně 14%, dostaneme z této 

plochy asi 133 – 188 kWh elektrické energie za rok.  

 

        Obrázek č. 3:  Roční úhrn globálního slunečního záření v ČR (W/m2) [8] 

 

 
 

 
 

3.2 Výhody FVE 

Mezi výhody fotovoltaických elektráren patří skutečnost, že množství sluneční 

energie dopadající na zemský povrch je tak obrovské, že i pouhá tisícina této energie by 

pokryla současnou celosvětovou spotřebu elektrické energie. Výhodou je též hustota 
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výkonu solární energie, jejíž celosvětový průměr je udáván na 170 W/m2, což je nejvíce ze 

všech známých obnovitelných zdrojů [2]. 

Další výhodou je, že během fotovoltaického procesu není znečišťováno životní 

prostředí. Sice určitý vliv na životní prostředí má samotná výroba fotovoltaických zařízení 

a jejich následná likvidace, ale tyto dopady se dají pomocí moderních metod výroby a 

ekologické likvidace minimalizovat. 

Co se týče provozních nákladů fotovoltaických elektráren, tak tyto jsou také 

extrémně nízké, alespoň pokud je budeme porovnávat s ostatními běžně užívanými 

technologiemi na výrobu elektrické energie. Taktéž je nutno zmínit, že fotovoltaické 

elektrárny vyžadují skutečně jen minimální údržbu. 

3.3 Nevýhody FVE 

Mezi hlavní nevýhody fotovoltaických elektráren patří jednoznačně skutečnost, že 

jejich pořizovací cena je dosud relativně vysoká,  i k dyž se s prudkým rozvojem tohoto 

odvětví postupně snižuje. Tato nevýhoda je sice částečně kompenzována různými 

daňovými zvýhodněními či garantovanou výkupní cenou elektrické energie dodávané do 

sítě, ale i přesto si instalaci fotovoltaické elektrárny nemůže dovolit každá domácnost. Jako 

další nevýhodu lze uvést, že jednou nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu nelze 

jednoduše přemisťovat, např. v případě, že se majitel stěhuje na jiné místo. 

Mezi velké zápory fotovoltaických elektráren patří samozřejmě též jejich závislost na 

světle, z čehož vyplívá, že dodávaná elektrická energie není soustavná, jelikož není 

produkována v noci, popř. též při velmi špatném počasí (déšť či mlha) nebo při zasněžení 

solárních panelů. 

Jak už bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, vyráběný elektrický proud je 

stejnosměrný a aby mohl být dodáván do sítě, je nutné jej změnit na proud střídavý, 

k čemuž se běžně využívají tzv. střídače (invertory). Nevýhodou této transformace však je, 

že způsobuje další ztráty elektrické energie ve výši 4 až 12 %. Navíc v souvislosti 

s nutností pořídit do solárního systému tento střídač se dále zvyšuje pořizovací cena 

systému [2]. 

Na závěr je pak nutno také uvést, že samotné fotovoltaické články snižují s postupem 

času svou účinnost a tím i dodávaný výkon. S ukončením jejich životnosti jsou pak spojené 
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další vysoké náklady, a to jak na pořízení nových fotovoltaických článků, tak na 

ekologickou likvidaci článků starých. 

 Ztráta účinnosti fotovoltaického článku se nazývá „degradace“ Pojmem degradace 

se označuje změna elektrických parametrů (v tomto případě účinnosti) polovodiče v 

důsledku stárnutí. V oblasti fotovoltaiky činí takto sledované období až 25 let, během 

nichž se výkon moderních standardních modulů sníží o cca 10 až 15 % (≤ 0,8 % ročně). 

Tento pokles je způsoben především rekombinačními účinky fotoreakce, v jejichž 

důsledku ztrácí např. bór, obsažený v solárním článku, svoji kladně nabitou díru a 

přeměňuje se v iont se záporným nábojem. Tento jev přitahuje kyslík, jenž pak reaguje s 

bórem a křemíkem. U modulů s tenkou vrstvou je třeba při uspořádání systému vzít v 

úvahu především počáteční degradaci. Hlavně u amorfních článků může během prvního 

roku provozu dojít v důsledku tzv. Staebler-Wronského efektu k degradaci až 25 %. Tento 

proces se však po cca 1000 provozních hodinách ustálí. V listech technických údajů těchto 

modulů je proto uveden nejen jejich počáteční jmenovitý výkon, nýbrž i jmenovitý výkon 

ustálený. Zákazník zaplatí pouze tento výkon. Tisíc provozních hodin vyššího výkonu je 

tedy bonusem zdarma, věnovaným výrobcem zákazníkovi. Degradaci však nelze obecně 

ztotožňovat se ztrátou výkonu. Ztráta resp. snížení výkonu má většinou jednodušší příčiny: 

znečištěné krycí skleněné desky, zastínění solárních článků usazeninami nebo mechem 

(hlavně na okrajích rámů), dílčí zastínění vegetačním porostem, či tzv. browningem (mírné 

zhnědnutí polymerového materiálu uložení) [6]. 
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4 Státní podpora FVE 

4.1 Formy státní podpory 

V předchozí kapitole jsme si uvedli jako jednu z nevýhod fotovoltaických elektráren 

jejich vysokou pořizovací cenu a zároveň jsme si uvedli, že tyto prvotní relativně vysoké 

náklady jsou částečně kompenzovány ze strany státu formou určité státní podpory. Jedná 

se především o tzv. „zelený bonus“ a „garantovanou výkupní cenu“, ale též o možnost 

odepisování z daní. Blíže se budeme věnovat jednotlivým formám státní podpory 

v následujících samostatných kapitolách. 

Co se týče základních forem státní podpory, tedy zeleného bonusu a garantované 

výkupní ceny, tak tyto dvě formy nelze využívat současně. Provozovatel FVE si musí 

vybrat vždy pouze jednu z těchto forem státní podpory. Při tomto výběru se rozhoduje 

s ohledem na to, která z forem pro něj bude za daných okolností výhodnější (viz. 

následující kapitoly 4.2 a 4.3). 

Pokud provozovatel FVE zjistí, že mu vybraná forma státní podpory již nevyhovuje, 

může ji jedenkrát za rok změnit (z garantované výkupní ceny na zelený bonus či naopak). 

Tuto změnu je povinen provozovatel FVE nahlásit, a to nejpozději do 30. listopadu daného 

kalendářního roku s tím, že tato změna bude platná od 1. ledna roku následujícího. 

Garantované výkupní ceny i zelené bonusy podléhají státní regulaci. Vývoj 

garantované výkupní ceny a současně tedy i zeleného bonusu by se měl řídit vývojem tržní 

ceny elektrické energie vyráběné konvenčním způsobem. Tedy jestliže tržní cena elektřiny 

vzroste, měla by adekvátně vzrůst i garantovaná výkupní cena solární energie a výše 

zeleného bonusu a naopak. 

Jak u garantované výkupní ceny, tak u zeleného bonusu, je též ze zákona stanoven 

maximální nárůst těchto příspěvků, který u FVE uvedených do provozu do konce roku 

2010 činí 102 % až 104 % výše platné pro předchozí kalendářní rok, tzn. zvýšení o 2 až 4 

% oproti předchozímu roku.  

Stejně tak je stanoveno maximální snížení těchto příspěvků, které u FVE uvedených 

do provozu do konce roku 2010 nesmělo přesáhnout 5 %. U FVE uvedených do provozu 

od začátku roku 2011 již toto snížení může přesáhnout hranici 5 % a je tedy mo žn o  
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předpokládat výraznější výkyvy ve výkupních cenách energie, z čehož vyplývá, že 

výstavba nových FVE již nebude pro případné investory natolik výhodná, jak tomu bylo 

doposud.   

4.2 Zelený bonus 

„Zelený bonus“ je jedna z forem státní dotace, kterou provozovatel FVE získá za 

veškerou jím vyrobenou elektrickou energii, bez ohledu na to, zda tuto energii sám 

spotřebuje nebo zda tuto energii (nebo její nespotřebovanou část) odprodá provozovateli 

přenosové soustavy. Odběratele, který od provozovatele FVE přebytek vyrobené elektrické 

energie odkoupí, si provozovatel FVE musí sehnat sám. Za spotřebovanou elektřinu 

provozovatel FVE již svému dodavateli neplatí. 

V roce 2010 byla výše tohoto bonusu stanovena na 11,28 Kč/kWh u FVE s výkonem 

do 30 kW. U FVE s výkonem nad 30 kW pak výše tohoto bonusu činila 11,18 Kč/kWh. 

Mezi výhody této formy státní podpory patří to, že provozovatel FWE neplatí za 

spotřebovanou elektrickou energii a je tedy vhodná tam, kde je provozovatel FWE schopen 

co největší část vyrobené energie sám spotřebovat. Čím větší vlastní spotřebu bude mít, 

tím výhodnější pro něj zelený bonus bude. Další výhodou je skutečnost, že provozovatel 

FVE není nucen zřizovat novou přípojku, jelikož jeho FVE se připojí ke stávajícímu 

rozvodu. Je také nutno zmínit, že při posuzování výhodnosti této formy dotace, musí 

provozovatel FVE k zisku z vyrobené energie (např. 11,28 Kč/kWh) připočíst také cenu, 

kterou by zaplatil svému dodavateli  za odebranou energii (cca 4 Kč/kWh).  

Nevýhodou se pak může zdát, že výše zeleného bonusu  je zhruba o 1,- Kč nižší než 

garantovaná výkupní cena. Mezi další nevýhody patří také nutnost samostatně hledat 

odběratele pro nespotřebovanou energii a tedy i riziko, že se provozovateli FVE nepodaří 

veškerou jím nespotřebovanou energii prodat. 

S ohledem na nové legislativní změny v této oblasti, platné pro rok 2011, bude 

zelený bonus poskytnut pouze pro fotovoltaické elektrárny instalované na střechách či 

fasádách budov, s instalovaným výkonem do 30 kWp. Toto nové omezení se vztahuje na 

všechny FVE uvedené do provozu v termínu po 1. březnu 2011. 
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4.3 Garantovaná výkupní cena elektřiny 

„Garantovaná výkupní cena“ je další z forem státní podpory, založená na povinnosti 

provozovatele regionální distribuční soustavy (nebo provozovatele přenosové soustavy) 

odkoupit od provozovatele FVE veškerou jím vyrobenou elektrickou energii, přičemž 

veškerou odebranou energii si však provozovatel FVE nadále platí.  

V roce 2010 byla výše této výkupní ceny stanovena na 12,25 Kč/kWh u FVE 

s výkonem do 30 kW. U FVE s výkonem nad 30 kW pak výše této výkupní ceny činila 

12,15 Kč/kWh. 

Mezi výhody této formy státní podpory patří zajištěný odbyt vyrobené elektrické 

energie (bez nutnosti hledat si sám odběratele), ale též vyšší výkupní cena oproti zelenému 

bonusu. 

Nevýhodou samozřejmě je povinnost provozovatele FVE i nadále platit za veškerou 

odebranou energii, z čehož vyplývá, že využití této formy státní podpory je na místě tam, 

kde je všeobecně nízká spotřeba elektrické energie nebo tam, kde provozovatel FVE 

nakupuje energii levně. 

S ohledem na nové legislativní změny v této oblasti, platné pro rok 2011, bude 

garantovaná výkupní cena (stejně jako zelený bonus) poskytnuta pouze pro fotovoltaické 

elektrárny instalované na střechách či fasádách budov, s instalovaným výkonem do 30 

kWp. Toto nové omezení se vztahuje na všechny FVE uvedené do provozu v termínu po 1. 

březnu 2011. 

4.4 Daňové zvýhodnění 

4.4.1 Daně z příjmu 
Do konce roku 2010 byly příjmy z provozu FVE ze zákona po určitou dobu 

osvobozeny od daně z příjmů. Toto osvobození od daně z příjmů se týkalo fyzických a 

právnických osob a bylo upraveno zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu, 

konkrétně v ustanovení § 4 odst. 1, písm. e) pro fyzické osoby a v ustanovení § 19 písm. d) 

pro právnické osoby. Toto osvobození od daně z příjmu bylo automatické, tzn. 

provozovatel FVE o něj nemusel žádat, a platilo pro kalendářní rok, ve kterém byla FVE 

uvedena do provozu, a dále pro dalších 5 následujících let. Pokud by to však bylo 
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z jakéhokoliv důvodu pro provozovatele FVE nevýhodné, mohl se tohoto osvobození zříci. 

Po tuto dobu také nemusel provozovatel FVE podávat daňové přiznání. Po skončení tohoto 

„šestiletého“ období pak podával provozovatel daňové přiznání v případě, že roční příjem 

z FVE byl za uplynulé zdaňovací období vyšší jak 6.000,- Kč. Daň byla stanovena na 19 % 

Od začátku roku 2011 však došlo k určitým legislativním změnám, které jednak 

zcela zrušily tzv. daňové prázdniny, tzn. že provozovatel FVE musí odvádět daň z příjmu 

již od začátku provozu FVE a jednak zvýšily na dobu tří let (pro rok 2011, 2012 a 2013) 

tuto daň z původních 19 % na 26 %. Co je na této změně obzvlášť zajímavé, je to, že 

zpětně postihne též investory, kteří své solární elektrárny s výkonem nad 30 kWp uvedli do 

provozu v letech 2009 a 2010. Dále též postihne všechny nové instalace, které nejsou 

instalovány na střechách budov. 

4.4.2 DPH 
Jestliže byla fotovoltaická elektrárna instalována na objektu určeném k bydlení, tedy 

dle zákona na rodinném domě o celkové podlahové ploše do 350 m2 nebo na bytovém 

domě s byty s výměrou menší než 120 m2, mohl její provozovatel do konce roku 2010 

uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 10 %, což upravoval zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v ustanovení § 48. Tato snížená sazba by měla platit do konce roku 

2011. 

4.4.3 Odepisování FVE 
Z hlediska firemního účetnictví je FVE považována za dlouhodobý hmotný majetek 

firmy a lze tedy využít odpisů. Odpisy jsou počítány z tzv. vstupní ceny majetku, tedy 

z výdajů, které byly vynaloženy na uvedení FVE do provozu. FVE spadá do odpisové 

skupiny 2 a je odpisována jako samostatná movitá věc. Minimální doba pro odpisování je 5 

let, přičemž za splnění určitých podmínek lze tuto dobu prodloužit. 

Výjimku pak tvoří solární panely instalované na budovách místo střešní krytiny, kde 

je pak FVE považována za technické zhodnocení budovy a tím pádem se odpisuje podle 

jiných pravidel. Takovouto FVE lze zařadit do 3. odpisové skupiny s dobou odepisování 

10 let. 

Co se týče vykazování nákladů pro potřeby daňového přiznání, tak provozovatel 

FVE má dvě možnosti. Za prvé má možnost vykázat náklady v prokazatelné výši a poté má 
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možnost odpisů. Za druhé má možnost využít paušálního vykázání nákladů ve výši 40 % 

z dosažených příjmů, avšak v tomto případě mu případné odpisy pro daný rok propadají.  

4.5 Obecně k návratnosti investic do FVE 

Do konce roku 2010, s ohledem na v té době platnou legislativu, byla návratnost 

investice do fotovoltaické elektrárny zhruba 7 až 12 let (s ohledem na typ, velikost, 

umístění a výkon FVE). 

Od začátku roku 2011 však vstoupila v platnost a účinnost novela zákona 180/2005 

Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, která upravuje možnost 

meziročního snížení výkupní ceny solární energie o více než 5 %. Většina odborníků však 

odhaduje skutečné meziroční snížení výkupních cen až o 30 %. Pokud by k takovému 

snížení skutečně došlo, lze si jednoduše spočítat, že návratnost investice do fotovoltaické 

elektrárny by byla zhruba 9 až 16 let (tj. o cca 1/3 delší). Tato změna by se však neměla 

dotknout investorů, kteří stihli své fotovoltaické elektrárny uvést do provozu do konce 

roku 2010.  

4.6 Legislativa 

Mezi základní právní předpisy týkající se provozování fotovoltaických elektráren 

patří především: 

 

 zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 

 zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

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

           využívání obnovitelných zdrojů 

 vyhláška č. 364/2007 Sb., (novela vyhlášky č. 475/2005 Sb.) 

 vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

 vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích … 
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5 Ekonomická analýza vybraných lokalit 

5.1 Výběr konkrétní FVE pro aplikaci výpočtů 

Pro ekonomickou analýzu a zhodnocení konkrétního projektu jsem si vybral 

fotovoltaickou elektrárnu zrealizovanou společností POWER GET s.r.o., IČO: 28712161, 

se sídlem: Seifertova 399, Ústí nad Labem. Číslo licence ERU: 111016806. Tato 

fotovoltaická elektrárna se nachází v okrese Ústí nad Labem, v katastrálním území 

Chabařovice, na parcele č. 1521/16. Tato FVE je tvořena vysoce výkonnými 

polykrystalickými solárními panely typu IBC 230 TE o celkovém instalovaném výkonu 

0,159 MW. Tyto solární panely jsou umístěny na ploché střeše objektu sladovací haly 

firmy Zdemar s.r.o. 

 

Obrázek č. 4:  Pohled na areál firmy Zdemar s.r.o. se skladovou halou (s FVE)  [vlastní] 

 

 

Veškeré technické a finanční údaje, které budou uváděny v této kapitole, byly 

poskytnuty provozovatelem této FVE – společností POWER GET s.r.o. a s jejich laskavým 

souhlasem. 
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5.2 Základní technické údaje 

Fotovoltaická elektrárna je umístěna na ploché střeše samostatného stavebního 

objektu (jednopodlažní budovy), kde je instalováno 693 ks fotovoltaických panelů typu 

IBC 230 TE o jednotlivém výkonu 230 Wp, o rozměrech 990 x 1660 x 42 mm a váze 22 

kg (s přídavnou zátěží o váze 25 kg tvořenou plaveným kamenivem), které jsou připevněny 

na kompaktní podpěry z hliníkového plechu o rozměru 500 x 900 x 2 mm. Výška nosných 

konstrukcí včetně fotovoltaických panelů je max. 800 mm. Panely jsou osazeny 

v jednotlivých řadách vedle sebe. Orientace panelů je na jih a sklon panelů od vodorovné 

roviny je 30°. Celková zastavěná plocha fotovoltaického generátoru je 3 286 m2. 

 

          Obrázek č. 5: Pohled na solární panely FVE firmy Power Get s.r.o.  [vlastní] 

   

 

Elektrická energie z článků je svedena do střídačů, které jsou instalovány v přístavku 

na severní stěně objektu (v přízemní části). Celkem je zde nainstalováno 9 střídačů typu 

SMA Sunny Tripower 17000 TL-10. Tyto střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochrannou, 

která zajišťuje automatické odpojení fotovoltaické elektrárny od distribuční sítě v případě 

výpadku napětí v této síti. To znamená, že FVE nedodává žádné napětí v případě výpadku 

sítě a je tedy zamezen tzv. ostrovní provoz. Ze střídačů je elektrická energie (230 V, 50 

Hz) vedena kabelovým vedením do rozvaděče umístěného společně se střídači na vnější 

obvodové zdi objektu. K předávání instalovaného výkonu do distribuční sítě pak dochází 

v NN rozvaděči distribuční stožárové transformační stanice umístěné na téže parcele. 

Všechny střídače jsou navíc vybaveny komunikačním rozhraním, které umožňuje 

sledování provozních stavů a případných chybových hlášení dálkově přes síť Internet. 

Samozřejmostí je též záznamové zařízení měřící množství vyrobené elektrické energie a 

hlavní vypínač, který umožňuje vypnutí FVE dispečerům distribuční sítě. 
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                 Obrázek č. 6: Pohled na střídače FVE firmy Power Get s.r.o.  [vlastní] 

   

 

Celé zařízení je navržené jako bezobslužné a během provozu je pouze doporučena 

občasná kontrola pověřenou osobou a případná údržba. Doba životnosti tohoto zařízení, 

především s ohledem na životnost fotofoltaických panelů, resp. článků, je minimálně 20 

let. Degradace použitých solárních článků, tedy roční snížení účinnosti, je udávána 

v průměru na 0,8 % za rok (výrobce garantuje po dobu prvních 12 let výkon 90 % a po 

dobu 25 let garantuje výkon 80 %). 

 

(*) 

Souhrn základních technických údajů: 

- celkový instalovaný výkon FV generátoru :   0,159 MW 

- celkový počet panelů FV generátoru :    693 

- výkon a typ fotovoltaického panelu :    IBC 230 TE (230 Wp) 

- celkový počet střídačů :      9 

- typ střídačů :        SMA ST 17000 TL-10 

- roční výroba elektřiny(*) :      143 267 kWh 

- datum uvedení do provozu (získání licence) :           7.10.2010 

- číslo licence ERU :       111016806 

 

roční výroba elektřiny byla vypočtena pomocí počítačového systému „Photovoltaic 

Geographical Information System” (PVGIS), zpřístupněného na internetových stránkách: 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/ , který je schopen poměrně přesně odhadnout reálnou roční 

produkci elektrické energie, na základě zadaného celkového instalovaného výkonu, 

přičemž zohledňuje nejen umístění FVE dle zeměpisné šířky a délky a tedy intenzitu 

slunečního záření a průměrný počet slunečních dní (hodin) v dané lokalitě, ale též orientaci 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/�
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panelů a jejich sklon či uvažované ztráty. Kompletní výstup (výpočet) z tohoto programu 

je přiložen jako samostatná příloha (příloha č. 3). 

 Uvedený odhad byl pro následné ekonomické hodnocení použit vzhledem k tomu, 

že z FVE Power Get dosud nejsou výstupy týkající se vyrobené elektrické energie 

kompletní, tedy vzhledem k době provozu (říjen 2010 až březen 2011) není dosud známa 

skutečná roční produkce této FVE. Zda odhadovaná produkce elektrické energie (získaná 

ze systému PVGIS) odpovídá skutečným hodnotám, lze posoudit porovnáním hodnot za 

poslední 3 měsíce roku 2010 a za první 3 měsíce roku 2011, znázorněné v následujících 

grafech č. 1 a 2. 

Graf č. 1:  Výpočet odhadovaných hodnot produkce el. energie v jednotlivých měsících (systémem PVGIS) 

   

Graf č. 2: Výstupy skutečně naměřených

  

 hodnot produkce el. energie v jednotlivých měsících  [Power Get] 

  

Mesiac  Výroba za 
mesiac (kWh)  

Jan  4825  

Feb  7422  

Mar  11903  

Apr  15758  

Máj  19175  

Jún  17480  

Júl  18840  

Aug  17143  

Sep  12617  

Okt  10258  

Nov  4557  

Dec  3289  
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 Jak je z předchozích grafů patrné, porovnávané hodnoty se ve většině měsíců liší. 

Nicméně žádné výstupy, které jsou závislé na budoucím vývoji počasí v jednotlivých 

měsících, nelze do předu přesně určit. Můžeme tedy pouze doufat, že po vyhodnocení 

ročního provozu FVE Power Get bude zjištěná celková hodnota skutečné roční produkce 

elektrické energie co nejvíce odpovídat odhadované hodnotě tak, aby bylo možné naše 

výpočty považovat za správné. 

 Při porovnávání předchozích grafů je také nutné zmínit, že ve skutečnosti lze 

porovnávat pouze měsíce listopad a prosinec roku 2010 a poté měsíce leden, únor a březen 

roku 2011, jelikož v měsíci říjnu 2010 byl zahájen provoz FVE až dne 7.10.2010 a tedy 

získané hodnoty nejsou za celý měsíc provozu. Stejně tak v grafu skutečných hodnot 

znázorněný měsíc duben 2011 nelze porovnávat s odhadovanou hodnotou, jelikož dubnové 

hodnoty byly společností Power Get odečítány ke dni 20.4.2011, tedy opět ne za celý 

měsíc. 

 Přes to všechno, sečteme-li porovnávané hodnoty za všechny posuzované měsíce 

dohromady, získáme v případě odhadované produkce celkovou hodnotu 42,254 MWh a 

v případě skutečné produkce celkovou hodnotu 46,11 MWh. Rozdíl mezi těmito 

hodnotami tedy činí méně jak 4 MWh, což se v období 6-ti měsíců a s ohledem na 

celkovou odhadovanou produkci (143,267 MWh/rok) nejeví jako významná odchylka. 

Podstatné pro další vývoj skutečné produkce budou zcela jistě slunečné měsíce květen až 

srpen. 

 

5.3 Základní ekonomické údaje 

Zhodnocení ročního využití instalovaného výkonu: 

- celkový instalovaný výkon       Pi = 0,159 MW 

- roční produkce energie      Wr = 143,267 MWh 

- součinitel využití (kr) kr = Wr / Pi * 8760   kr = 0,103 = 10,3 % 

 

 Za účelem ekonomického zhodnocení bude počítáno s příjmy a výdaji, spojenými 

s realizací a provozem tohoto projektu, přičemž budeme vycházet z rozdílů těchto 
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finančních toků v jednotlivých letech životnosti FVE. Následně též spočítáme čistou 

současnou hodnotu NPV (net present value). 

 Investiční a provozní náklady budou uvedeny jako celkové sumy, jelikož investor 

neměl zájem zveřejňovat podrobné či dílčí údaje k jednotlivým pořizovaným položkám, a 

to především s ohledem na současnou politiku firmy a také s ohledem na obchodní 

tajemství. Pouze k některým položkám byly sděleny alespoň orientačně pořizovací náklady 

(viz. tabulka č. 1), které jsou v některých případech hrubě zaokrouhlovány. 

 

 
 Do investičních nákladů jsou zahrnuty náklady na pořízení potřebného zařízení 

(solární panely, střídače, rozvaděče, instalační materiál, vč. dopravy a montáže FVE), ale 

též náklady související s technickým projektem a příslušnou dokumentací, či náklady 

související se zajištěním zabezpečovacího zařízení (proti vstupu nepovolaných osob). 

 

Investiční náklady : 10 820 000,- Kč 

Základní nákladové položky Cena v Kč 
Solární panely (693 ks) celkem 6 610 000 
Střídače (9 ks) celkem 890 000 
Trafostanice 500 000 
Alu – profily (podstavce) 400 000 
Projektové dok. + související administativa 417 000 
Zabezpečovací zařízení (alarm) 160 000 
Montáž (práce dodavatelů) 250 000 
Ostatní  (blíže nespecifikované položky) 1 593 000 
C e l k e m  10 820 000 
 Tabulka č. 1:  Tabulka investičních nákladů - FVE firmy Power Get s.r.o.  [Power Get] 

 

 

 Do ročních provozních nákladů jsou zahrnuty náklady za běžnou údržbu a 

občasnou kontrolu zařízení, náklady na provoz zabezpečovacího zařízení (proti vstupu 

nepovolaných osob), ale též např. roční pojištění instalovaného zařízení (proti krádeži a 

poškození). Vlastně toto pojištění tvoří největší podíl provozních nákladů (roční pojistné 

činí cca 8.000,- Kč). Ostatní složky provozních nákladů jsou s ohledem na to, že 

instalované zařízení je konstruováno jako bezobslužné a téměř bezúdržbové, téměř 

zanedbatelné. 

 

Provozní (roční) náklady : 12 000,- Kč 
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Souhrn základních ekonomických údajů: 

- minimální doba životnosti FVE :     20 let 

- daňové prázdniny :       0 let (dříve 5+1) 

- sazba daně z příjmu (2011 až 2013) :    26 %  (dříve 19 %) 

- sazba daně z příjmu (2013 až 2030) :    19 %  (dříve 19 %) 

- diskontní sazba /dle ERÚ/ (r):     7 % 

- roční nárůst provozních nákladů (průměrný)(**) :   2,54 % 

- daňové odpisy (3. odpisová sk.) :     (5,5 / 10,5) 

- doba odepisování :       10 let 

- výkupní cena (pro rok 2011) :     12.400,- Kč/MWh 

- roční růst výkupních cen (průměrný)(***) :    3,00 % 

 
(**)    roční nárůst provozních nákladů (průměrný) – uvedená hodnota byla uvedena na 

základě prognózy, která vychází z výpočtu průměrné hodnoty meziroční inflace, 

zprůměrňované za období posledních deseti let. Samotný výpočet je přiložen jako 

samostatná příloha (příloha č. 4) 
 

(***)  roční růst výkupních cen (průměrný)

5.4 Vlastní výpočet 

 – pro FVE instalované v roce 2010 stát garantuje 

na 20 let výkupní ceny energie s každoročním navýšením této ceny o 2 až 4 %, hodnota 

uvažovaná při výpočtech (3 %) je tedy opět hodnotou průměrnou. 

 

Pozn. Daňové odpisy se shodují s odpisy účetními. 

 

 Za účelem ekonomického zhodnocení bude počítáno s příjmy a výdaji, spojenými 

s realizací a provozem tohoto projektu, přičemž budeme vycházet z rozdílů těchto 

finančních toků (Cash flow) v jednotlivých letech garantované životnosti FVE. Minimální 

životnost garantovaná výrobcem je v tomto případě 20 let. Na základě výsledných 

hotovostních toků pak s použitím diskontování vypočteme jejich současnou čistou hodnotu 

(NPV – net present value) a zjistíme zda je konkrétní projekt za daných podmínek pro 

investora ještě rentabilní či nikoliv. 
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 Výpočet bude proveden pro dvě různé hodnoty výkupních cen. V prvním případě 

pro skutečnou výkupní cenu, garantovanou všem investorům, kteří uvedli své FVE do 

provozu do konce roku 2010, tede v našem případě (FVE s instalovaným výkonem nad 30 

kW) pro výkupní cenu 12.400,- Kč/MWh. 

 Ve druhém případě pak bude výpočet proveden pro výkupní cenu 2.000,- Kč/MWh. 

Tuto hodnotu jsem vybral s ohledem na skutečnou výrobní cenu elektrické energie 

vyráběnou v tradičních typech elektráren (tepelných) a která se v současné době pohybuje 

něco málo pod hranicí 2.000,- Kč/MWh. Budeme se tedy zabývat teoretickou možností, že 

by stát žádným způsobem nedotoval výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů a že 

by tato energie byla vykupována za cenu srovnatelnou se skutečnou výrobní cenou 

elektrické energie získané z tradičních zdrojů. 
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Rok 2010 2011 2012 

 

2018 2019 2030 
Cena elektřiny Kč/MWh x 12 400 12 772 15 250 15 708 21 743 
Vyrobená elektřina MWh 0 143,267 142,121 135,434 134,351 122,989 
Tržby Kč 0 1 776 511 1 815 168 2 065 428 2 110 372 2 674 219 
Provozní náklady Kč 0 12 000 12 305 14 303 14 667 19 327 
Daňové odpisy Kč 0 595 100 1 136 100 1 136 100 1 136 100 0 
Zákl. pro výpočet daně Kč 0 1 169 411 666 763 915 025 959 606 2 654 892 
Daň z příjmů Kč 0 304 047 173 358 173 855 182 325 504 429 
Čistý zisk Kč 0 865 364 493 405 741 170 777 280 2 150 463 
Investice celkem Kč 10 820 000 0 0 0 0 0 
Cash flow         (CF) Kč -10 820 000 1 460 464 1 629 505 1 877 270 1 913 380 2 150 463 
Kumulovaný       CF Kč -10 820 000 -9 359 536 -7 730 031 2 968 838 4 882 218 26 391 182 
Diskontovaný     CF Kč -10 820 000 1 364 920 1 423 272 1 092 588 1 040 752 555 720 
Kumul. Diskont. CF Kč -10 820 000 -9 455 080 -8 031 808 -641 850 398 902 8 290 706 
Snížení účinnosti FVE 
(ku předchozímu roku) % x x 0,8 0,8 0,8 0,8 

Očekávaný nárůst 
provozních nákladů % x 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Očekávaný nárůst     cen 
elektřiny % x 3 3 3 3 3 

Sazba daně z příjmů % x 26 26 19 19 19 

         Tabulka č. 2:  Výpočet NPV a doby návratnosti investic pro výkupní cenu 12 400,- Kč   [vlastní] 

 

Rok 2010 2011 2012 

 

2020 2030 
Cena elektřiny Kč/MWh x 2 000 2 060 2 610 3 507 

Vyrobená elektřina MWh 0 143,267 142,121 134,351 122,989 

Tržby Kč 0 286 534 292 769 340 383 431 326 

Provozní náklady Kč 0 12 000 12 305 14 667 19 327 

Daňové odpisy Kč 0 595 100 1 136 100 1 136 100 0 

Zákl. pro výpočet daně Kč 0 -320 566 -855 636 -810 384 411 999 

Daň z příjmů Kč 0 0 0 0 78 280 

Čistý zisk Kč 0 -320 566 -855 636 -810 384 333 719 

Investice celkem Kč 10 820 000 0 0 0 0 

Cash flow         (CF) Kč -10 820 000 274 534 280 464 325 716 333 719 

Kumulovaný       CF Kč -10 820 000 -10 545 466 -10 265 002 -8 124 607 -4 754 816 

Diskontovaný     CF Kč -10 820 000 256 574 244 968 177 168 86 239 

Kumul. Diskont. CF Kč -10 820 000 -10 563 426 -10 318 458 -8 887 409 -7 646 693 

Snížení účinnosti FVE (ku 
předchozímu roku) % x x 0,8 0,8 0,8 

Očekávaný nárůst 
provozních nákladů % x 2,54 2,54 2,54 2,54 

Očekávaný nárůst     cen 
elektřiny % x 3 3 3 3 

Sazba daně z příjmů % x 26 26 19 19 

        Tabulka č. 3:  Výpočet NPV a doby návratnosti investic pro výkupní cenu 2 000,- Kč   [vlastní] 
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 V tabulkách na předchozí straně jsou uvedeny výpočty v některých letech, 

zpravidla v prvních letech zahájení provozu FVE a poté v letech, ve kterých jsou pro nás 

výsledné ekonomické ukazatele nějakým způsobem zajímavé. V prvním případě (výkupní 

cena 12.400,- Kč) jsou to především roky 2018 a 2019, kde je patrný návrat investice (v 9. 

roce provozu), ale také rok 2030, kde je patrná současná čistá hodnota (NPV) investice. Ve 

druhém případě (výkupní cena 2.000,- Kč/MWh) jsou to roky 2020 a 2030. Zde je patrné, 

že ani v roce 2030, tedy na konci garantované životnosti FVE, se investice do tohoto 

projektu zdaleka nevrátila. Takovýto projekt (za takovýchto podmínek) je s ohledem na 

vypočtenou hodnotu NPV ztrátový.  

 Kompletní výpočty pro všechny roky jsou zpracovány v samostatných tabulkách, 

které tvoří samostatnou přílohu (příloha č. 1 a 2). Postup výpočtu jednotlivých položek 

bude nyní znázorněn na ekonomické analýze pro výkupní cenu 12.400,- Kč/MWh a 

rok 2012. Postup výpočtů pro ostatní roky je shodný. 

 

Cena elektřiny (C)  = 12 400 + 3%  = 12 400 * 1,03    = 12 772,- Kč/MWh 

Vyrobená elektřina (V) = 143,267 – 0,8 % = 143,267 * 0,992 = 142,121 MWh 

Tržby (T)   = C * V  = 12 772 * 142,121 = 1 815 168,- Kč 

Roční provozní náklady (PN) = 12 000 + 2,54 % = 12 000 * 1,0254 = 12 305,- Kč 

Daňové odpisy (DO) 1. rok (2011) = (investiční náklady * 5,5) / 100 = 595 100,- Kč   . 

Daňové odpisy (DO) 2. až 10. rok = (investiční náklady * 10,5) / 100 = 1 136 100,- Kč 

Základ pro výpočet daně z příjmu (ZPVD) = T – PN – DO   = 666 763,- Kč  

Daň z příjmu /26 % ze ZPVD/ (DP) = ZPVD + 26 %  =  666 763 * 1,26  =  173 358,- Kč 

Čistý zisk (ČZ)  = ZPVD – DP  = 666 763 – 173 358 = 493 405,- Kč 

Cash flow (CF)  = ČZ + DO = 493 405 + 1 136 100  = 1 629 505,- Kč 

Cash flow – kumulovaný (CFk)   = CF2010 + CF2011 + CF2012          =  - 7 730 031,- Kč 

Cash flow - diskontovaný (CFd) = CF2012/(1+r)t = 1 629 505/(1+0,07)2  = 1 423 272,- Kč 

Cash flow – disk.-kumul. (CFdk)  = CFd2010 + CFd2011 + CFd2012          = - 8 031 808,- Kč 

Čistá současná hodnota (NPV) 

 
CF … cash flow,    r … diskontní sazba,    t … rok životnosti 
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 V našem případě, kdy již máme vypočítáno diskontované cash flow (CFd) 
v jednotlivých letech, můžeme současnou čistou hodnotu investice počítat následovně: 
 
NPV1 = CFd(2010) + CFd(2011) + ……….…. + CFd(2029) + CFd(2030) =  8 290 706,- Kč 

 

Je-li ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA větší jak 0 (tj. NPV > 0), pak je investice výhodná. 

Je-li ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA menší jak 0 (tj. NPV < 0),  je investice nevýhodná. 

 

Z uvedeného výpočtu zároveň vyplývá, že vlastně: 

Kumulovaný diskontovaný cash flow (CFkd) = Čistá současná hodnota (NPV) 

 

Pro druhý výpočet, s výkupní cenou 2.000,- Kč/MWh, počítáme: 

NPV2 = CFd(2010) + CFd(2011) + ……….…. + CFd(2029) + CFd(2030) =  - 7 646 693,- Kč 

 

 

Zhodnocení výpočtů pro jednotlivé výkupní ceny: 

 

Výpočet č. 1 (výkupní cena 12.400,- Kč/MWh) – NPV u tohoto projektu dosáhlo hodnoty 

8 290 706,- Kč, z čehož jednoznačně vyplývá, že tato investice je velice výhodná a lze ji 

doporučit. Návratnost investice je patrná již v 9. roce provozu FVE a tedy od této doby by 

nám naše FVE měla již pouze vydělávat. 

 

Výpočet č. 2 (výkupní cena 2.000,- Kč/MWh)   - NPV u tohoto projektu je hluboko pod 

nulou, vypočtená hodnota je  – 7 646 693,- Kč a je tedy více než patrné, že za těchto 

podmínek (co se výkupní ceny týče) nelze takovýto projekt doporučit. Ze zjištěné hodnoty 

a z vývoje NPV po jednotlivých letech (viz. vývoj kumulovaného diskontovaného cash 

flow v početní tabulce přílohy č. 2) je i bez jakýchkoliv dalších výpočtů patrné, že naše 

investice by se nevrátila ani v nejbližších několika dalších letech (pro případ, že by FVE 

vydržela v provozu delší dobu, než po kterou je garantována její životnost). 
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5.5 Výpočet „ideální“ garantované výkupní ceny 

 Po zhodnocení uvedených dvou projektů (viz. výpočty v kapitole 5.4) se nabízí 

otázka, jaká by byla „ideální“ garantovaná výkupní cena, která by zajistila návratnost 

investice právě v posledním roce garantované životnosti uvedené FVE. Tedy jaká by měla 

být cena, aby uvedený projekt nebyl ztrátový, ale zároveň, aby cena nebyla přemrštěná, 

tzn. aby se fotovoltaika nestávala předmětem čistě výdělečným? Tak jak tomu 

v posledních letech je, což potvrzuje i současný „boom“ v rozvoji fotovoltaiky u nás a také 

velký zájem zahraničních investorů. 

 Za účelem zjištění takové „ideální“ ceny byl proveden ještě jeden výpočet, uvedený 

v samostatné příloze č. 3.  Jelikož při prvních dvou výpočtech byla vypracována tabulka se 

zadanými vzorci pro výpočty jednotlivých položek, stačilo již pouze metodou pokusu a 

omylu dosazovat do políčka s počáteční výkupní cenou různé hodnoty a čekat, při jaké 

dosazené hodnotě dojde k prvnímu kladnému výsledku kumulovaného diskontovaného 

cash flow v roce 2030, tedy v posledním roce garantované životnosti předmětné FVE (viz. 

následující tabulka č. 4). 

 

Rok 2010 2011 2012 

 

2029 2030 
Cena elektřiny Kč/MWh x 6 800 7 004 11 577 11 924 

Vyrobená elekřina MWh 0 143,267 142,121 123,981 122,989 

Tržby Kč 0 974 216 995 415 1 435 275 1 466 507 

Provozní náklady Kč 0 12 000 12 305 18 848 19 327 

Daňové odpisy Kč 0 595 100 1 136 100 0 0 

Zákl. pro výpočet daně Kč 0 367 116 -152 990 1 416 428 1 447 180 

Daň z příjmů Kč 0 95 450 0 269 121 274 964 

Čistý zisk Kč 0 271 666 -152 990 1 147 306 1 172 216 

Investice celkem Kč 10 820 000 0 0 0 0 

Cash flow         (CF) Kč -10 820 000 866 766 983 110 1 147 306 1 172 216 

Kumulovaný       CF Kč -10 820 000 -9 953 234 -8 970 125 9 186 492 10 358 709 

Diskontovaný     CF Kč -10 820 000 810 061 858 686 317 240 302 923 

Kumul. Diskont. CF Kč -10 820 000 -10 009 939 -9 151 253 -84 219 218 704 
Snížení účinnosti FVE (ku 
předchozímu roku) % x x 0,8 0,8 0,8 

Očekávaný nárůst 
provozních nákladů % x 2,54 2,54 2,54 2,54 

Očekávaný nárůst     cen 
elektřiny % x 3 3 3 3 

Sazba daně z příjmů % x 26 26 19 19 

        Tabulka č. 4:  Výpočet NPV a doby návratnosti investic pro výkupní cenu 6 800,- Kč   [vlastní] 
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 Výslednou zmiňovanou „ideální“ cenou, jak je patrné z výpočtu a tedy i 

z předchozí tabulky, je cca  6 800,- Kč/MWh  (tj. 6,80 Kč/kWh). 
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6 Budoucí trendy fotovoltaických elektráren v ČR 

6.1 Dosavadní vývoj fotovoltaiky u nás 
 

2005 – Česká republika se v souladu se směrnicí Evropské unie zavázala zvýšit do 

roku 2010 a 2020 podíl energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem zavedla 

dotované výkupní ceny energie z fotovolatických zdrojů (6,- Kč/kWh). 

2006 - Energetický regulační úřad v čele s Josefem Fiřtem zavedl skokové zvýšení 

výkupních cen fotovoltaické energie z 6,- Kč/kWh na 13,20 Kč/kWh. 

2007 - v České republice je zapojeno 28 fotovoltaických elektráren. 

2009 - cena fotovoltaické technologie oproti roku 2005 klesla až o 40 procent, 

vysoké výkupní ceny ale zůstaly. Solární byznys se stává jednou z nejvýnosnějších 

podnikatelských aktivit v ČR. Ze strany ERU je již registrováno celkem 1475 

fotovoltaických elektráren. 

2010 - dosud největší nárůst fotovoltaických elektráren v ČR. Zatímco na začátku 

roku mělo licenci 6032 elektráren, v září jejich počet překročil 10 000. Do konce roku se 

jejich počet vyšplhal na 12861. 

2010 - vláda začátkem října varuje, že kvůli solárnímu boomu by cena elektřiny 

mohla stoupnout až o patnáct procent. 

2010 – dne 27. října 2010 vláda zaráží solární boom zavedením šestadvaceti 

procentní daně z výkupní ceny, a to na elektrárny připojené v roce 2009 a 2010. Do státní 

pokladny by vládní omezení fotovoltaiky mělo v průběhu následujících tří let přinést 

kolem 13 miliard korun. 

2010 - naši i zahraniční podnikatelé (provozovatelé FVE v ČR) podepisují petici a 

stížnost k Ústavnímu soudu proti omezení fotovoltaiky formou retroaktivity. 

2011 - stížnost podpořilo 19 senátorů, což je dostatečný počet na to, aby se jí začal 

zabývat Ústavní soud. 

2011 - od března končí podpora pro sluneční elektrárny na volných prostranstvích a s 

výkonem vyšším než 30 kilowatt. 
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6.2 Pohled do budoucna 
Produkce elektrické energie z fotovoltaických elektráren v České republice 

v posledních letech výrazně vzrostla. Byly to vysoké státní dotace a vysoká výkupní 

garantovaná cena, které zapříčinily takový „boom“ v této oblasti. Zvláště v roce 2010, 

když ze začalo mluvit o snížení výkupních cen, o zrušení daňových prázdnin či zvýšení 

daně z příjmu, to vše od roku 2011, snažilo se mnoho investorů využít stávajících výhod, 

které byly stále garantovány pro ty, kteří postavili a zprovoznili své fotovoltaické 

elektrárny ještě v roce 2010. A právě to zapříčinilo takový enormní nárůst v roce 2010, 

který je patrný z následujícího grafu č. 3. 

 

      Graf č. 3:  Graf vývoje licencované činnosti v oblasti FVE  [9] 

 

 

V současné době lze jen stěží odhadovat další vývoj v oblasti fotovoltaiky. Asi 

většina investorů, kteří v minulosti zvažovali výstavbu FVE, tak učinila do konce roku 

2010. V současné době, právě vzhledem k omezení podpory státu, se vývoj v této oblasti 

značně zpomalil. Jak je patrné ze shora uvedeného grafu (graf č. 1), tak od začátku 

letošního roku do konce měsíce února 2011, tedy za 2 měsíce, bylo nově zprovozněno 



Bc. Zdeněk Křivka:  Fotovoltaické elektrárny v ČR, ekonomická analýza jejich provozu 

2011 32  

pouze 37 provozoven (12861-12898), což činí v průměru 18,5 provozoven za 1 měsíc. 

Kdežto měsíční průměr za rok 2010 byl cca 569 nových FVE měsíčně ((12861-6032) / 12) 

a za rok 2009 to bylo cca 380 nových FVE měsíčně ((6032-1475) / 12). Myslím, že zde je 

patrný zjevný pokles zájmu případných investorů o výstavbu nových FVE. 

Jak se bude situace nadále vyvíjet lze jen stěží odhadovat. Jedním z limitujících 

faktorů je stále ještě relativně vysoká pořizovací cena, i když i ta byla v poslední době, 

právě v souvislosti s rapidně rostoucím zájmem investorů v posledních letech, stlačena 

výrazně směrem dolů. A je zde samozřejmě předpoklad, že pořizovací cena bude 

s postupem času i nadále klesat. Co však lze odhadnout jen stěží, je postoj vlády (současné 

i budoucích) ke způsobům a rozsahu státní podpory v této oblasti. A především to bude do 

budoucna ovlivňovat zájem dalších investorů. Jak je patrné z ekonomické analýzy 

z předchozí kapitoly, tak právě výše garantované výkupní ceny, ale případně též i daňové 

úlevy či jiné způsoby dotací, hrají při návratnosti investice zásadní roli. 

S ohledem na budoucnost fotovoltaiky je také nutno zmínit, že stále trvá tzn. stop 

stav, který byl zaveden v únoru roku 2010, a to na základě rozhodnutí provozovatele 

přenosové soustavy ČEPS. Uvedený stop stav byl vyhlášen z důvodu obav o přetížení 

přenosové soustavy s tím, že budou provedena určitá měření, na základě kterých by mělo 

být zjištěno, jaký vliv má na přenosovou soustavu dodávaná elektrická energie ze solárních 

a větrných elektráren. Uvedená měření mají být prováděna především v letních měsících, 

tj. až do září letošního roku 2011. Teprve poté budou výsledky měření vyhodnoceny a 

bude moci být rozhodnuto o tom, zda se současný stop stav zruší či nikoliv, popř. zda 

budou stanoveny nějaké nové omezující podmínky pro nové žadatele o připojení [10]. 

A proč by vlastně měla mít dodávka z fotovoltaických a větrných elektráren do 

přenosové soustavy negativní vliv ? Jak jsme si uvedli již na samém začátku, množství 

vyrobené elektrické energie z těchto zdrojů není v čase konstantní. To však odporuje 

požadavku, aby v rozvodné síti byla udržována rovnováha mezi okamžitou spotřebou 

elektrické energie a její výrobou. V opačném případě může docházet k přetížení rozvodné 

sítě, s tím spojeným výpadkům rozvodné sítě a v nejhorším případě až k úplnému 

zhroucení celé sítě [12]. 

Řešením tohoto problému by se zdálo být akumulování v danou dobu nepotřebné 

elektrické energie do jakýchsi baterií s tím, že by se tato uložená energie uvolnila zpět do 
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rozvodné sítě v době, kdy se to bude hodit, tedy v době zvýšeného odběru. Je však možné 

akumulovat takové množství elektrické energie, navíc bez nějakých větších ztrát. Řešením 

by mohla být tzv. „vanadiová redox baterie“. Jedná se o technologii vyvíjenou německým 

Fraunhoferovým institutem, označovaným jako jednička ve vývoji úložišť elektrické 

energie pro potřeby energetiky. Institut se chce pokusit vyrobit pomocí této technologie 

úložiště o kapacitě 20 MWh, což je úložiště dostatečně velké pro zásobování 2000 

domácností po celý jeden den. Jednalo by se tedy o jakousi „kapalnou“ baterii, jejíž 

hlavním prvkem je vanad. Výhodou této baterie by měla být prakticky neomezená velikost 

(kapacita), dlouhá životnost, rychlost odezvy, neomezený počet vybití-nabití či možnost 

hlubokého vybíjení bez poklesu dobíjecí kapacity. Účinnost baterie může údajně 

dosáhnout až 85 %. Bohužel, takto velká baterie je zatím hudbou budoucnosti, jelikož 

k jejímu zdárnému sestrojení brání absence ideálních konstrukčních materiálů, především 

pak matriálů na výrobu membrán, které by oddělovaly elektrolyty. Nicméně v současné 

době již vědci z uvedeného institutu pracují na „vanadiové redox baterii“ o kapacitě 80 

kWh a je tedy jen otázkou času, kdy dosáhnou řádů MWh. Do té doby nezbývá než doufat, 

že naše rozvodná síť nápor fotovoltaických a větrných elektráren vydrží [12]. 
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7 Závěr 

Závěrem tedy mohu pouze shrnout, že návratnost investic do fotovoltaických 

elektráren umístěných na střeše budovy, uvedených do provozu do konce roku 2010, je při 

garantované výkupní ceně (v našem případě ve výši 12 400,- Kč/MWh) velice dobrá, a to i 

přes skutečnost, že se i na tyto fotovoltaické elektrárny vztahuje zrušení tzv. daňových 

prázdnin (osvobození od daně z příjmu v prvním roce uvedení FVE do provozu a v dalších 

následujících pěti letech) a zvýšení daně z příjmu z 19 % na současných 26 % (pro 

garantovanou výkupní cenu) v letech 2011, 2012 a 2013. I přes tyto nové legislativní 

změny však dle našich výpočtů vychází návratnost takovéto investice na 9 let od uvedení 

FVE do provozu. Devátým rokem nám pak začíná naše solární elektrárna již vydělávat a 

jak je dále z výpočtů patrné, dokáže nám v následujících 11 letech, tj. do konce své 

garantované životnosti, vydělat cca 8 000 000,- Kč (NPV), a to i při uvažovaných ztrátách 

účinnosti (degradaci) solárních panelů. 

Zhodnotíme-li uvažovaný případ, kdy by garantovaná výkupní cena měla odpovídat 

skutečné výrobní ceně elektrické energie vyráběné tradičním způsobem (v tepelných 

elektrárnách) a kdy jsme si pro tento případ stanovili cenu ve výši 2 000,- Kč/MWh, 

musíme po provedených výpočtech dojít k závěru, že takováto investice je zcela ztrátová. 

Z toho vyplývá, že pokud chceme usilovat o rozvoj výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, resp. o rozvoj fotovoltaiky u nás, musí být takovéto projekty ze 

strany státu jednoznačně dotovány, jinak by o ně žádní investoři neměli zájem. 

Otázkou zůstává nakolik by tyto projekty měly být dotovány, tzn. jak vysoká by měla 

být garantovaná výkupní cena či zelené bonusy, popř. zda pomáhat investorům pomocí tzv. 

daňových prázdnin či pomocí jiných daňových zvýhodnění, popř. jinými formami státní 

podpory. Takováto státní podpora by měla být dostatečná na to, aby motivovala nové 

investory k realizaci nových projektů (nejlépe pro soukromé využití), ale naopak by měla 

být v takových mezích, aby se nestávala zájmem investorů jen z důvodu vidiny relativně 

lehkého a zároveň jistého a velice výhodného výdělku. Budeme-li se v této souvislosti 

bavit čistě o výši garantované výkupní ceny, je nutno uvést, že lze jen těžko určit její 

optimální výši. 

Za účelem stanovení takovéto „ideální“ garantované výkupní ceny byl proveden další, 

třetí, výpočet, který byl koncipován tak, aby k úplné návratnosti investice došlo přesně 
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v posledním roce garantované životnosti solární elektrárny (resp. solárních panelů), tzn. 

s ohledem na to, aby investice nebyla pro investora ztrátová, ale zároveň, aby investor 

nevydělával na státu nepřiměřeným způsobem. Z našeho výpočtu nám vyšla jako 

„ideální“ výkupní cena částka 6 800,- Kč/MWh. Je však otázkou, zda tuto výkupní cenu 

lze nazývat „ideální“, jelikož sice zaručí investorovi návratnost investice, ale už ho 

nikterak nemotivuje, aby za takovýchto podmínek takový projekt realizoval. Zvlášť když 

může pro své potřeby zvolit připojení k místní distribuční síti, a to bez vynaložení většího 

úsilí a investic. Je tedy asi zřejmé, že garantovaná výkupní cena by měla být o něco vyšší 

než námi vypočtená „ideální“ výkupní cena. O kolik vyšší ? Na to již klasickými výpočty 

asi jen stěží nalezneme odpověď. To, jaká cena je již pro investory dostatečně motivující a 

jaká nikoliv, je otázkou spíše veřejného průzkumu. 
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