
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tepelné techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013                      Jan Hrbáč   



2 

 



3 

 



4 

 



5 

 

 



6 

ABSTRAKT 

 

Práce vychází z teoretického rozboru technologie fotovoltaických systémů a soustředí se 

na návrh a instalaci fotovoltaické elektrárny vhodné pro středně velký strojírenský podnik. 

V práci je rovněž uvedeno zhodnocení problematiky fotovoltaických systémů 

z pohledu legislativy. V souladu s cílem bakalářské práce je dále pozornost věnována realizaci 

fotovoltaické elektrárny v konkrétním strojírenském podniku - SOZAP Opava s. r. o. 

Experimentální část bakalářské práce je proto zaměřena na návrh a realizaci fotovoltaické 

elektrárny pro středně velký strojírenský podnik. Výstavba fotovoltaické elektrárny byla 

realizována a v práci jsou shrnuty údaje a parametry ověřené za dobu jejího provozu v letech 

2011 až 2012. Ze získaných výsledků je zřejmé, že fotovoltaická elektrárna představuje 

značný přínos pro středně velký podnik a to v nemalé úspoře finančních prostředků za 

spotřebovanou elektrickou energii.  

 

Klíčová slova: energie, využití, střední podnik, obnovitelné zdroje, energie 

z fotovoltaické elektrárny, fotovoltaická elektrárna, fotovoltaické panely 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Work is based of theoretical analysis technology of photovoltaic systems and focuses on 

the design and installation of photovoltaic power for a medium-sized engineering company. 

The work further evaluated technology of photovoltaic systems in accordance with 

legislation. In line with the objective of this work is further attention to the concrete 

realization of photovoltaic power plants in the engineering business SOZAP Opava ltd. 

Experimental part of the thesis focuses on the design, implementation photovoltaic power for 

a medium-sized engineering company. Construction of photovoltaic power plants has been 

implemented and work are summarized data and parameters measured during operation from 

2011 to 2012. From the obtained results it is clear that solar power has benefits for mid-sized 

business and in considerable savings for consumed energy. 

 

Keywords: energy use, medium-renewable sources of energy from solar power, solar 

power, photovoltaic panels 
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1. ÚVOD 

Fotovoltaika je technologií umožňující získávání energie ze zatím 

neomezeného, ekologického zdroje a to slunce. Celosvětově zvyšující se potřeba energií nás 

nutí k získávání jejího stále většího množství. Vzhledem k dnešní ekologické situaci je na 

místě nahradit část vyrobené energie ze spalování fosilních paliv energií z druhotných zdrojů 

a získávání energie z fotovoltaických zdrojů představuje jednu z těchto možností. V největší 

míře je doposud energie získávána především z tepelných zdrojů, kdy současně dochází 

k uvolňování škodlivých látek do ovzduší, půdy i vod. Tepelné elektrárny využívají k výrobě 

energie spalování fosilních paliv. Například při těžbě zemního plynu či ropy se do ovzduší 

dostává škodlivý metan. Na druhé straně, při spalování uhlí se do ovzduší dostává oxid 

uhličitý. Oba tyto plyny patří mezi skleníkové plyny a objem těchto plynů se v ovzduší 

zvětšuje. To má vliv na tepelnou rovnováhu Země [1]. 

Mezi druhotné zdroje se počítá získávání energie především z větru, vody a slunce. 

Z těchto tří alternativních zdrojů je získání energie ze slunce tou nejjednodušší formou. Po 

celém světě pracují vědecké týmy na zlepšování technologií pro výrobu elektrické energie ze 

slunce a fotovoltaické procesy se staly za posledních několik roků velmi žádaným produktem. 

Například na plochu o velikosti rodinného domu dopadne za jeden rok přibližně sluneční 

energie o hodnotě 100 MWh. Na provoz takového domu je však třeba jen 4 MWh za rok a na 

roční topení je to 20 až 30 MWh. 

Celkový instalovaný výkon slunečních elektráren na světě byl v roce 2006 1,7 GW 

a v roce 2010 to bylo přes 30 GW. Z téměř 90 % se na této produkci podílejí světové 

mocnosti jako Německo, které mělo velký nárůst v roce 2005, Japonsko a Spojené státy. Podíl 

fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě představuje pouze asi 0,01 %. 

Předpovídá se, že v roce 2015 bude produkce fotovoltaických elektráren 72 GW. V České 

republice byl v roce 2007 instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 0,0037 GW a o dva 

roky později v roce 2009 se instalovaný výkon zvýšil na 0,65 GW, počátkem roku 2012 již 

bylo nainstalováno 1,9 GW. Ve srovnání s Německem, které mělo v roce 2012 ve stejné době 

instalovaný výkon 24,6 GW patří České republice v Evropě třetí příčka ve výrobě energie 

z fotovoltaických elektráren. V přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o instalovaný výkon 

302,8 W v Německu oproti 185,4 W na jednoho obyvatele v České republice. Na druhém 

místě je Itálie s instalovaným výkonem 12,7 GW což představuje 212,6 W na osobu [2].  

Vzhledem k výše uvedeným příznivým aspektům uvedené technologie byla 

předložená bakalářská práce zaměřena na Cílem předložené bakalářské práce návrh, stavbu 

a využití fotovoltaické elektrárny pro získání elektrické energie pro zásobování středně 

velkého strojírenského podniku. 

Pro dosažení uvedeného cíle bakalářské práce je předpokládán následující metodický 

postup:  

- Teoretický rozbor dané problematiky se zaměřením na historický vývoj a popis 

fotovoltaického jevu; 

- Shrnutí legislativy upravující provozování fotovoltaických elektráren, platné české právní 

normy i mezinárodní předpisy; 

- Rozbor podmínek provozování fotovoltaických elektráren v ČR; 

- Zpracování projekčního návrhu a výstavby fotovoltaické elektrárny pro středně velký 

strojírenský podnik; 

- Zhodnocení přínosů fotovoltaické elektrárny pro středně velký strojírenský podnik; 

- Závěr.  
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2. TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1   Historický vývoj 

Fotovoltaický jev byl objeven v roce 1839 tehdy devatenáctiletým francouzským 

fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem. Ten při testech s kovovými elektrodami 

ponořenými do elektrolytu zjistil, že při nasvětlení sluncem prochází mezi elektrodami malý 

proud. První fotovoltaický článek bez elektrolytu a za použití selenu však byl sestrojen až 

později a to v roce 1877 vědci W. G. Adamsem a R. E. Dayem. V roce 1883 Charles Fritts 

sestrojil článek o velikosti 30 cm
2
 s účinností 1 %. Článek se skládal ze selenu, který byl 

potáhnut velmi tenkou vrstvou zlata. V roce 1904 jej fyzikálně popsal Albert Einstein a v roce 

1921 mu byla za „práce pro rozvoj teoretické fyziky, zejména objev zákona fotoelektrického 

efektu“ udělena Nobelova cena. V roce 1946 si nechal patentovat konstrukci solárního článku 

Russel Ohl. Současná podoba solárních článků se zrodila v roce 1954 v Bellových 

laboratořích. Jeho tvůrci byli G. L. Pearson, D. Chapin a C. Fuller, jejich článek měl účinnost 

stále pouhých 6 % [3].  

Největší rozvoj fotovoltaiky nastal v šedesátých letech s nástupem kosmického 

výzkumu, sluneční články slouží jako zdroj energie pro družice. Vůbec první družicí 

využívající energii ze slunečních paprsků byl ruský Sputnik 3, vypuštěný 15. května 1957. 

Dalším důležitým mezníkem pro rozvoj fotovoltaiky a zejména pro výzkum a vývoj v této 

oblasti byla celosvětová ropná krize v roce 1973. Po této krizi se hledaly alternativní zdroje 

a státy financovaly mnoho projektů zaměřených na fotovoltaické systémy tak, aby nebyly 

závislé na ropě.  

2.2  Popis fotovoltaického jevu 

Fotovoltaický proces je fyzikální jev, který umožňuje přeměnu slunečního záření na 

elektrickou energii. Aby došlo k přeměně na elektrickou energii, je zapotřebí splnění dvou 

podmínek přítomnost fotovoltaického jevu a zařízení, které se nazývá fotovoltaický článek. 

Fotovoltaický jev umožňuje využití světla, respektive částic světla tzv. fotonů, 

k přeměně na elektrickou energii. Dopadající světelné částice uvolňují z vrstvy 

polovodičového materiálu (křemík, germanium, sirník kadmia aj.) bohatého na volné 

elektrony, které se přesouvají k vrstvě s jejich nedostatkem [4]. Přesun volných elektronů 

v materiálu se nazývá průtok proudu a probíhá vždy od záporného ke kladnému náboji. 

Fotovoltaický článek je základním prvkem ve fotovoltaice. Jedná se o tenký plátek 

buď monokrystalického, nebo polykrystalického křemíku. Na tuto destičku se z jedné strany 

přidají obohacené atomy trojmocného prvku (např. bóru) a ze strany druhé se přidají atomy 

pětimocného prvku například arzenu. Takový článek je schopen přeměnit dopadající sluneční 

záření na tok elektronů, tedy elektrický proud, prostřednictvím popsaného fotovoltaického 

jevu. 

Nově se používají také takzvané články 

amorfní, které mají menší účinnost oproti mono 

a poly-krystalickým článkům 6 % až 9 %. Výhodnou 

těchto článků je jejích jednoduchá instalace v jakékoliv 

pozici a tak jsou více využitelné, například v zimním, 

podzimním a jarním období. Výroba těchto článků se 

liší od ostatních především technologickým postupem. 

Místo dělení polotovarů na tenké plátky se amorfní 

články vyrábí nanášením tenké vrstvy křemíku ve 
Obrázek 1  Příklad amorfního článku 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Patent
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Russel_Ohl&action=edit&redlink=1
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vodíkové atmosféře a tímto způsobem lze dosáhnout velmi tenké amorfní vrstvy nanášené na 

skleněnou, nerezovou nebo plastovou podložku. Tyto panely můžeme vidět příkladně na 

kalkulačce se solárním panelem viz obr. 1. 

Rozdíl mezi monokrystalickým a polykrystalickým článkem lze poznat hlavně podle 

tvaru krystalů. Monokrystalický článek je vyráběn z kulatých křemíkových ingotů viz obr. 2, 

z nichž se nařezávají tenké plátky a ořezávají se na pseudo-čtvercový průřez viz obr. 3, aby 

byla lépe využita plocha. Naproti tomu polykrystalický článek má přesně čtvercový průřez, 

daný odlišnou technologií výroby, kdy je roztavený křemík ve formě postupně vytahován 

a ochlazován (dochází k jeho krystalizaci). Polykrystalický článek má především díky své 

větší účinné ploše vyšší účinnost oproti monokrystalickému článku. Jednotlivé mono 

i polykrystalické články se spojují sérioparalelně, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu, 

tedy vyššího napětí a proudu a tvoří tak fotovoltaický panel. 

 

 

 

 

 

 

 

                

       Obrázek 3  Kontrola polykrystalických odlitků 

 

V následujícím grafu č. 1 je pro názornost uvedena účinnost jednotlivých typů 

fotovoltaických panelů. Největší výkon ve srovnání při stejných světelných podmínkách 

nabízí fotovoltaický panel z polykrystalických článků, jeho účinnost je výrazně vyšší i při 

špatných světelných podmínkách. Téměř poloviční výkon vykazují fotovoltaické panely 

s monokrystalickými články [5]. Monokrystalické články je vhodné umisťovat spíše na místa 

s velmi dobrými ročními světelnými podmínkami, protože jejich účinnost při špatných 

světelných podmínkách je výrazně menší než u článků polykrystalických. Nejméně výkonu 

můžeme čekat u fotovoltaických panelů s amorfními články, u kterých ale vzhledem k jejich 

povaze není předpokládán vyšší výkon. 

Obrázek 2  Křemíkový ingot mono krystalů 
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Graf 1  Výkon různých typů fotovoltaických panelů

 

Zdroj: EPIA [2] 

 

Kromě volby konkrétního typu fotovoltaického panelu je primární pohon a vstupní 

energie ve fotovoltaice závislá na sluneční záření, jeho intenzitě a době trvání; tyto parametry 

mají zásadní vliv na celkovou účinnost fotovoltaického systému. Získaný výkon z takového 

fotovoltaického systému se může výrazně lišit především v různých ročních obdobích a na 

různě umístěných územích v různých klimatických podmínkách. Pro účely této bakalářské 

práce byly uvažovány klimatické podmínky v České republice. 

Na území ČR dopadá ročně přibližně 1 000 až 1 300 kWh sluneční energie na jeden 

metr čtvereční. V letních měsících je sluneční energie nejvíce, zhruba 75 % z celkové roční 

hodnoty a zbylých 25 % připadá na zbývající roční období. Největší účinnost mají 

fotovoltaické elektrárny v měsících duben a květen, kdy je slunce nejintenzivnější a zároveň 

nedochází k přehřívání panelů jako v letních měsících. Při přehřívání článků dochází ke 

snížení výkonu fotovoltaických elektráren. Během roku svítí v ČR slunce přibližně 1 400 až 

1 700 hodin, tyto hodnoty jsou sledovány Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) 

[6] a je tím myšlena čistá doba slunečního záření bez přítomnosti oblačnosti. Na následujícím 

obrázku č. 4 je uvedena mapa intenzity slunečního záření v ČR za rok 2012. Není 

neobvyklým jevem, že nejméně energie na m
2
 dopadá na sever naší republiky, kdy světle 

žlutá pole vyznačují místa s nejnižší intenzitou slunečního záření, cca do 970 kW na m
2
 za 

rok. Nejvyšší intenzita slunečního záření za rok dopadá na území zbarvená sytě červenou 

barvou; jedná se o jižní Moravu, která současně patří i mezi místa v ČR s největším počtem 

světelných hodin, cca 1 700 hodin za rok, čemuž odpovídá i nejvyšší intenzita slunečního 

záření na m
2
. 
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Obrázek 4  Mapa globálního slunečního záření v ČR 

  



13 

3. LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ PROVOZOVÁNÍ 

FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN 

Základní zákonný rámec upravující podmínky podnikání v energetických odvětvích 

a podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů řeší dva klíčové zákony, zákon 

č. 211/2011 Sb., „Energetický zákon“ a zákon č. 402/2010 Sb. „o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů“, společně s dalšími vyhláškami Energetického regulačního úřadu 

(ERÚ).  

Legislativa pro oblast fotovoltaických elektráren se v České republice vyvíjela po roce 

2000, kdy vyšel v platnost zákon č. 458/2000 Sb., upravující podmínky podnikání a výkon 

státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Tento zákon také upravuje práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob ve spojení s podnikáním v oblasti energetických 

odvětví a tím stabilizuje podnikatelské prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 

zvyšuje atraktivnost těchto zdrojů pro investory a vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj 

obnovitelných zdrojů energie v ČR [7].  

V roce 2004 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu nejdříve samostatně a později ve 

spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připraven vládní návrh zákona o podpoře 

obnovitelných zdrojů. Tento zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie byl schválen pod číslem 180/2005 Sb. Novelou byl tento později upraven na zákon 

č. 402/2010 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). 

Dalšími legislativními dokumenty upravujícími oblast fotovoltaických elektráren jsou: 

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

regulaci cen; Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání 

v energetických odvětvích; Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů.  

K významným mezinárodním právním normám můžeme zařadit zejména dokumenty 

Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie (1997), Směrnici 2001/77/EC Evropského 

parlamentu a Rady EU ze dne 27. září 2001 „o podpoře výroby elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu“. V Bílé knize jsou nastíněny národní 

(vnitrostátní) politiky k urychlení vývoje obnovitelných zdrojů energie spolu se zdůrazněním 

nutnosti vytvoření dlouhodobě vyvážené skladby různých obnovitelných zdrojů energie 

v rámci vzájemně se podporujících politik.  
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4. PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH 

ELEKTRÁREN V ČR 

Provozování fotovoltaických elektráren je podnikáním podle zvláštního předpisu, jímž 

je Energetický zákon. Pro tuto činnost je nutné vlastnit licenci pro „podnikání v energetických 

odvětvích“, která opravňuje k podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list. Licence 

je vydávána Energetickým regulačním úřadem. Na základě vyhlášky č. 475/2005 Sb. 

o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou stanoveny technické, ekonomické parametry 

a termíny a další podrobnosti způsobu výběru podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných 

zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů 

k povinnému výkupu. 

V České republice vzrostl zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren v roce 2006 

a to z důvodů nastavení vysokých výkupních cen za vyrobenou elektřinu, které v kombinaci 

s náklady na pořízení technologií pro výrobu elektrické energie z fotovoltaických elektráren 

zaručovaly investorům krátkou návratnost investice a státem garantovaný zisk. Výkupní cena 

elektrické energie je garantována provozovatelem regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatelem přenosové soustavy, na kterou je elektrárna připojena po dobu dvaceti let od 

podepsání Smlouvy o výkupu. Rozdíly ve výkupních cenách jsou dány charakteristikou 

provozu a velikostí instalace. Pro výkupní ceny elektrické energie z fotovoltaických zdrojů 

jsou v ČR nastaveny dva typy programů. První typ programu pro fotovoltaické elektrárny je 

zaměřen pouze na prodej celkového objemu vyrobené elektřiny za dotovanou výkupní cenu, 

která je garantována po dobu dvaceti let a každoročně upravena o inflaci [8]. V případě 

fotovoltaických elektráren instalovaných na volných půdních plochách, je po 20-ti letech 

provozovatel ze zákona povinen ekologicky odstranit celou stavbu FVE. Druhý typ programu 

pro fotovoltaické elektrárny je zaměřen na takzvaný Zelený bonus. Zelený bonus je nastaven 

tak, že kromě dohodnuté tržní ceny, kterou investor získá za dodanou elektrickou energii 

z fotovoltaických elektráren do distribuční sítě provozovatele regionální distribuční soustavy 

nebo provozovatele přenosové soustavy, dostane navíc dotaci „Zelený bonus“ za každou 

prokazatelně vyrobenou kW z obnovitelného zdroje, tj. z fotovoltaické elektrárny, tento bonus 

je možné využít po dobu maximálně dvaceti let. Po ukončení nároku na získání Zeleného 

bonusu lze FVE provozovat i dále bez nároku na dotaci.   

Výše dotované výkupní ceny a ceny za Zelený bonus jsou každoročně upravovány 

a zveřejňovány v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního ústavu. Nejvyšší výkupní 

ceny mají fotovoltaické elektrárny s dotovanou výkupní cenou vyrobené elektrické energie do 

30 kW instalovaného výkonu a naopak nejmenší výkupní ceny mají fotovoltaické elektrárny 

s instalovaným výkonem vyšším než 30 kW, čerpající Zelený bonus. Výkupní ceny pro oba 

programy v letech 2005 až 2013 jsou popsány v následující tabulce č. 1.  
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Tabulka 1  Dotované výkupní ceny a ceny za Zelený bonus v letech 2005 až 2013 

Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2012 ze dne 26. Listopadu 2012 

Nastavením vysokých výkupních cen se investoři zaměřili především na budování 

fotovoltaických elektráren na volných půdních plochách (polích, loukách, apod.) především 

z důvodů snadnější a levnější montáže a možnosti výstavby elektráren s vysokým 

instalovaným výkonem, které by nebylo možné realizovat na zastavěných plochách, čili na 

střechách objektů. V Německu, které má co do množství instalovaného výkonu prvenství 

v Evropě [9], je výstavba fotovoltaických elektráren směřována zejména na konstrukce budov 

proto, aby tyto fotovoltaické panely mohly plnit svůj prioritní účel a to napájení budov, na 

kterých jsou panely umístěny. V České republice bylo relativně snadné získat povolení 

k výstavbě fotovoltaických elektráren na půdním fondu a výsledkem byla rapidně zvýšená 

rozloha instalovaných elektráren v roce 2008 až 2009. Ve stejné době se objevily 

fotovoltaické panely vyrobené v Číně, což přineslo významné snížení pořizovacích nákladů 

na nákup technologií k výrobě el. energie a výstavby fotovoltaických elektráren. Cena 

pořízení byla zajímavá také pro majitele menších podniků a rodinných domů, kteří začali 

stavět menší fotovoltaické elektrárny s kapacitou instalovaného výkonu do 15 kW. Takové 

elektrárny byly budovány ve většině případů na střechách a jsou provozovány s výkupními 

cenami Zelený bonus.  

U nově projektovaných staveb převážně u státních projektů jako jsou školy, úřady, 

společenské prostory aj., se možnosti využití elektrické energie chopili architekti, kteří 

umísťují fotovoltaické panely jako dekorační prvky, které zároveň plní svou užitnou funkci. 

Vhodně umístěné panely mohou vyrábět el. energii potřebnou pro provoz budov a tím zmírnit 

energetickou náročnost stavby. Na mnoha místech České republiky je nedostatek elektrické 

energie a stavby s využitím fotovoltaických systémů na střešních plochách a konstrukcích 

domů mohou nahradit nedostatečnou kapacitu distribuční soustavy.  

Datum uvedení do provozu Výkon [kW] 
Dotovaná 

výkupní cena 
Zelený bonus 

od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013  do 5 kW 3,41 Kč/KWh 2,86 Kč/KWh 

od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013  do 30 kW 2,83 Kč/KWh 2,28 Kč/KWh 

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012  do 30 kW 6,28 Kč/KWh 5,73 Kč/KWh 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011  do 30 kW 7,80 Kč/KWh 7,25 Kč/KWh 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011  do 100 kW 6,14 Kč/KWh 5,21 Kč/KWh 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011  nad 100 kW 5,72 Kč/KWh 4,79 Kč/KWh 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010  do 30 kW 13,00 Kč/KWh 12,45 Kč/KWh 

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010  nad 30 kW 12,90 Kč/KWh 11,97 Kč/KWh 

od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009  do 30 kW 13,96 Kč/KWh 13,41 Kč/KWh 

od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009  nad 30 kW 13,86 Kč/KWh 12,93 Kč/KWh 

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008    14,88Kč/KWh  13,95 Kč/KWh 

od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007    15,26 Kč/KWh  14,33 Kč/KWh 

31. 12. 2005    7,27 Kč/KWh  6,34 Kč/KWh 
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Dalším nepopiratelným bonusem fotovoltaických panelů je jejich využití u pasivních 

staveb. Pasivní budovy jsou navrhovány tak, aby byly téměř samostatné a nebyly závislé na 

externích zdrojích (voda, teplo a elektrické energie). U některých staveb jsou tyto zdroje zcela 

nedostupné, např. chaty na vrcholcích hor, a fotovoltaické panely jim mohou zajistit 

nezávislost jak pro vytápění, tak pro ostatní provoz. 
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5. NÁVRH A VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 

PRO STŘEDNĚ VELKÝ STROJÍRENSKÝ PODNIK 

V České republice je široká škála firem nabízejících návrh a výstavbu fotovoltaických 

elektráren, tyto firmy jsou schopny pro fotovoltaické systémy dodat širokou škálu produktů 

z celého světa. Jednou z nejlepších příležitostí, jak se v případě zájmu o výstavbu 

fotovoltaické elektrárny zorientovat v nabídkách firem, je návštěva veletrhů zaměřených na 

tepelné systémy, které se pořádají po celé České republice. Největší nabídku s dostupnými 

technologiemi na jednom místě v této oblasti nabízí každoročně pořádaný Brněnský veletrh. 

Vzhledem k zájmu investorů o fotovoltaické systémy po celém světě vzniká celá řada 

výrobců, jejichž produkty se výrazně liší jak kvalitou zpracování, tak používanou technologií. 

Světově nejvýznamnější výrobci jsou například firmy SUNPOWER (Amerika), SHARP 

(Japonsko), SolarWorld (Německo) a také SuntechPower, Yingli Green Energy a Trina Solar 

(Čína). Aby byl investor schopen identifikovat vhodnost využití fotovoltaické elektrárny pro 

účely svého podnikání, je při výběru technologií nutno si zpracovat analýzu prostředí 

s vyhodnocením příležitostí a rizik. V následující stati je pro tento účel zvolena metoda 

SWOT analýzy, která je univerzální analytickou technikou zaměřenou na zhodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost záměru. 

 SWOT analýza 5.1
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(k dosažení cíle) 
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STRENGHTS (silné stránky) 

 Získání technologii k výrobě 

elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 Spotřeba vlastní vyrobené 

energie. 

 Snížení nákladů na nákup 

elektrické energie. 

 Státní podpora na výkup 

vyrobené elektrické energie. 

WEAKNESSES (slabé stránky) 

 Vysoká počáteční investice na 

nákup technologií a výstavbu 

fotovoltaické elektrárny. 

 Stavební a technická příprava 

ploch pro umístění panelů. 

 Nutnost vybudování vlastní  

   trafostanice. 
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OPPORTUNITIES (příležitosti) 

 Zdroj energie je „zadarmo“. 

 Technologie bez emisí a hluku 

šetrná k životnímu prostředí. 

 Možnost získání dotace na 

výkup vyrobené energie. 

 Snadnější přístup k bankovním 

úvěrům. 

 Podílet se na ekologických 

projektech směřujících na snižování 

škodlivin v životním prostředí.  

THREATS (hrozby) 

 Nestabilita státních podmínek ke 

státním dotacím ve smyslu zavádění daní 

na zisky z provozu elektrárny. 

 Nejistota funkčnosti panelů 

v delším časovém horizontu. 
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Na základě zjištění vhodné technologie pro konkrétní fotovoltaickou elektrárnu 

a provedené SWOT analýzy se investor rozhodne vybudovat fotovoltaickou elektrárnu a musí 

učinit další potřebné kroky potřebné k realizaci. 

Postup realizace: 

- energetický audit  

- výběr realizační firmy 

- realizace 

- uvedení do provozu 

 Realizace návrhu fotovoltaické elektrárny pro střední strojírenský 5.2

podnik 

Pro účely této bakalářské práce byl vybrán středně velký strojírenský podnik v Opavě 

SOZAP Opava s. r. o., který realizoval výstavbu fotovoltaické elektrárny v roce 2010. Firma 

se zabývá strojírenským obráběním na soustružnických automatech, frézách, lisech a na 

dalších typech obráběcích strojů. Všechny uváděné stroje mají velký odběr energie a firma 

používala jako jediný zdroj energii z běžné rozvodné sítě.  

K vybudování fotovoltaické elektrárny se firma rozhodla kvůli neustále se zvyšujícím 

režijním nákladům. Vybudováním této fotovoltaické elektrárny předpokládali snížení 

množství zakoupené elektrické energie a tím i snížení nákladů na nákup el. energie ze sítě. 

Vzhledem k velké konkurenci strojírenských podniků na Opavsku a Ostravsku, má snížení 

režijních nákladů pozitivní vliv na konkurenceschopnost podniku. Případnou 

nespotřebovanou el. energii může firma dále využít k topení, větrání či rekuperačnímu 

filtrování vzduchu ve výrobním provoze. Stávající topení zajišťovalo pět plynových kotlů. Na 

ohřev teplé vody sloužil plynový 200 litrový bojler, který se vzhledem k třísměnnému 

provozu nahříval až třikrát denně. Provoz firmy a tudíž i největší odběr je v době od 6:00 

hodiny ranní do 22:00 hodiny večerní, proto firma předpokládá maximální využití výkonu 

fotovoltaické elektrárny pro strojírenský podnik velmi efektně.  

5.2.1   Energetický audit 

Cílem energetického auditu je zhodnocení projektu stavby Fotovoltaické elektrárny po 

stránce ekonomické [10]. Přestože energetický audit není povinný, je nepostradatelný pro 

správné vyhodnocení místa stavby FVE a výpočtu velikosti stavby. Pro firmu SOZAP byly 

výhodou vlastní výrobní objekty, jejichž části střech jsou otočeny na jižní stranu. Dalším 

potřebným parametrem je určení roční spotřeby elektrické energie. K průměrné roční spotřebě 

el. energie byla vyhodnocena data z let 2007 až 2009, průměrná spotřeba pak byla porovnána 

k ceně za MWh v roce 2010. Celková průměrná roční spotřeba firmy SOZAP byla vypočtena 

na 120,82 MWh, což představuje 478 512,- Kč za rok provozu při cenách z roku 2010. 

Výsledek energetického auditu navrhl dvě varianty. Obě varianty 

předpokládaly výstavbu fotovoltaické elektrárny s panely z monokrystalických článků, 

umístěných na střechy výrobního objektu společnosti. Při vyhodnocení parametrů střech 

(plocha, sklon, orientace) byly vybrány vhodné plochy, vyhovující umístění panelů. 

Vypočtená plocha byla odhadnuta na celkový instalovaný výkon 90 kW, což představuje cca 

360 kusů panelů. První varianta předpokládala výrobu energie s využitím Zeleného bonusu 

a ve druhé variantě byl předpokládán prodej veškeré el. energie do sítě. 

Z následující tabulky č. 2 vyplývá, že z fotovoltaické elektrárny bude využito cca 

70 % el. energie, zbylá část kterou firma nebude schopna využít, bude prodána do distribuční 
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sítě. Konkrétně je vypočtena měsíční spotřeba firmy a předpokládaná výroba elektrické 

energie z navrženého fotovoltaického systému v jednotlivých měsících v průběhu jednoho 

roku. Z rozdílu mezi spotřebou ve vysokém tarifu a vyrobenou využitou energií z FVE 

vyplývají hodnoty bilance, která udává spotřebu ve vysokém tarifu. V silných měsících, kdy 

je výkon FVE dostatečný (březen až srpen) se předpokládá vznik přebytků.  

Tabulka 2  Spotřeba a předpokládaná výroba el. energie z obnovitelného zdroje 

Měsíc 
Vysoký tarif Nízký tarif Výroba z FVE bilance přebytek 

MWh 

Leden 8,32 4,3 3,15 5,15 - 

Únor 7,63 3,97 4,77 2,86 - 

Březen 6,97 3,52 7,29 - -0,32 

Duben 4,73 2,22 9,18 - -4,45 

Květen 7,22 3,87 11,25 - -4,03 

Červen 7,26 3,18 10,44 - -3,18 

Červenec 6,73 2,95 11,52 - -4,79 

Srpen 5,49 2,82 10,44 - -4,95 

Září 7,92 3,56 7,65 0,27 - 

Říjen 7,89 4,03 6,75 1,14 - 

Listopad 4,14 2,45 3,15 0,99 - 

Prosinec 6,23 3,42 2,34 3,89 - 

Celkem 80,53 40,29 87,93 14,32 -21,72 

 

Na následujícím obrázku č. 5 jsou znázorněny objekty firmy SOZAP a zvýrazněny 

jsou střechy vhodné k umístění fotovoltaických panelů dle výsledků energetického auditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5  Areál firmy SOZAP Opava s. r. o. 

Další parametry pro správné určení velikosti fotovoltaického systému jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 3. Nejvýznamnějším parametrem ovlivňujícím velikost a následný 

výkon fotovoltaického systému je lokalita, ve které se FTE nachází. Dalšími parametry, které 

lze na rozdíl od lokality částečně ovlivnit, je orientace ploch, na kterých mají být panely 

umístěny, a jejich sklon.  
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Tabulka 3  Parametry umístění fotovoltaické elektrárny 

parametr hodnota 

Lokalita 49´56´22´´ sever, 17´54´50´´ východ 

Nadmořská výška 265 m.n.m. 

Nejbližší město Opava, Česká republika 

Sklon modulů 35 

Odhadované ztráty vlivem teploty 6,5% (s použitím databáze teplot) 

Odhadované ztráty vlivem úhlové odrazivosti 3% 

Ostatní ztráty (kabel, měnič, apod.) 6% 

Celkové ztráty systému 15,4% 

Zdroj: [10]  Interní energetický audit  1, SOZAP Opava s.r.o. 

Již zmíněná první varianta počítala s výrobou el. energie a prodejem za tržní cenu, ta 

byla stanovena v auditu na 0,97 Kč/kWh (cena v roce 2010) a s následným získáním zeleného 

bonusu ve výši 11,18 Kč/kWh (rovněž cena pro rok 2010). Součástí této bilance je náklad na 

servis a pojištění investice ve výši 1,5 % z celkové částky na investici. Po přepočítání 

zadaných hodnot vyšla úspora za el. energii a výdělek v programu zelený bonus na hodnotu 

cca 651 tis. Kč za rok ve prospěch společnosti. 

Ve druhé variantě se počítalo s prodejem veškeré vyrobené elektrické energie za 

podmínek nečerpání Zeleného bonusu, ale za to s výhodnějšími výkupními podmínkami. Pro 

výpočet byla stanovena výkupní cena z roku 2010 na 12,12 Kč/kWh. Po přepočítání zadaných 

hodnot vyšel výdělek za prodej el. energie a následný nákup el. energie na provoz společnosti 

na hodnotu cca 499 tis. Kč ve prospěch společnosti. 

Z vyhodnocení energetického auditu vyplývá, že výhodnější variantou pro provoz 

Fotovoltaické elektrárny pro středně velký strojírenský podnik SOZAP Opava je varianta 

s využitím Zeleného bonusu.  

Ze závěru energetického auditu vyplývá doporučení stavby fotovoltaické elektrárny 

o instalovaném výkonu 94 kW na střechách budov zadavatele a s provozoven v režimu 

Zeleného bonusu. Vypočítaná doba návratnosti byla 6 – 7 let, což je méně než polovina doby 

dodavatelem garantované životnosti a projekt je tedy možno vzhledem k ekonomické 

výhodnosti a délce návratnosti prostředků doporučit k realizaci.  

5.2.2   Realizace 

Po vyhodnocení energetického auditu byla podána žádost na Energetický regulační 

úřad o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby. Tato 

žádost byla podána dne 26. 08. 2010. 

Po podání této žádosti byly postupně plněny všechny potřebné kroky pro zahájení 

stavby. Dvěma hlavními podmínkami pro získání Zeleného bonusu byl požadavek na 

odsouhlasení žádosti o udělení licence a dokončení celé realizace v roce 2010; v takovém 

případě může firma dosáhnout na výkupní ceny garantované státem pro daný rok. Bylo 

vypracováno výběrové řízení na realizační firmu podle energetickým auditem navrženého 

typu fotovoltaických panelů. Dále byla prověřena statika budov tak, aby instalací 

fotovoltaických panelů nebyly narušeny následné instalace.  
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Žádost o udělení licence byla Energetickým regulačním úřadem kladně vyřízena 

a společnost shromáždila všechny potřebné poklady pro zahájení stavby. Ve výběrovém řízení 

byla vybrána realizační firma ZG Invest, s.r.o. Dle navrženého typu fotovoltaických panelů 

firma zvolila technologii monokrystalických článků s celkovým počtem 360 ks a výkonem 

250 Wp na jeden panel. Tyto panely splňovaly podmínky energetického auditu a na plochu 

střech mohl být instalován výkon 90 kW. Panely modelu SL250CE-48M vyrobila společnost 

QSE China. Pro převod ze stejnosměrného proudu na střídavý bylo zapotřebí pět kusů měničů 

typ SMA 17000TL. Větší počet měničů zabezpečuje funkčnost i v případě výpadku některých 

panelů. Jelikož je celý okruh napojen sériově, výpadek jednoho panelu by mohl odstavit celou 

elektrárnu z provozu. 

Postup při stavbě je téměř vždy stejný. Nejdříve se prověří všechny teoretické 

podklady a schválené povolení k výrobě elektrické energie. Pokud jde o stavbu na střešních 

plochách, pak statické výpočty, které zaručují, že nedojde k narušení statiky budov, na 

kterých bude stavba prováděna. Rovněž se provádí přezkoumání krytiny střechy a to z důvodů 

trvanlivosti dvacetiletého projektu. Kdyby byla krytina nestabilní, mohlo by dojít k přerušení 

výroby elektrické energie z důvodu výměny krytiny. Tyto podklady byly schváleny 

a odsouhlaseny, a proto mohlo dojít k postupné realizaci. 

V objektu společnosti SOZAP Opava s. r. o., byly postupně naváženy části potřebné 

pro výrobu střešní konstrukce. Tyto polotovary pro výrobu byly z hliníkového materiálu, aby 

zaručily stálost materiálu po celou dobu životnosti elektrárny. Následně byly tyto konstrukce 

smontovány na střešní ploše hal. Po této etapě následovala montáž elektro rozvodů u kterých 

bylo zapotřebí zapojit budoucí FVE ke stávajícím rozvodům elektrické energie. Pro toto 

připojení je zapotřebí instalace rozvodné skříně, ve které budou umístěny měřicí zařízení na 

výrobu elektrické energie z FVE. Posloupnost zapojení je od fotovoltaických panelů přes 

měniče napětí do rozvodné skříně FVE a do stávajícího rozvodu společnosti. Společnost 

SOZAP Opava vlastnila již několik let trafostanici a i proto bylo jednodušší napojení FVE 

a následný rozvod elektrické energie po výrobním areálu společnosti. Poslední operací 

v realizaci bylo napojení fotovoltaických panelů na střechách budov a zapojení do daných 

okruhů. Po zapojení fotovoltaického systému následoval zkušební provoz, který sloužil 

k odzkoušení funkčnosti FVE a případným dodělkům na chybách při instalaci. Jakmile byla 

odzkoušena správná funkčnost FVE, bylo zapotřebí získání revizní zprávy o správné instalaci 

systému, kterou uděluje kontrolní orgán společnosti ČEZ. 

V poslední řadě byla podána žádost na správce sítě na připojení FVE do sítě, která 

byla podána 18. 11. 2010. Žádost byla schválena 03. 12. 2010 a tímto rozhodnutím byly 

splněny všechny podmínky pro uvedení FVE do provozu s možností čerpání Zeleného 

bonusu. 
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6. VYUŽITÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PRO 

STŘEDNĚ VELKÝ STROJÍRENSKÝ PODNIK 

Spuštění fotovoltaické elektrárny ve firmě SOZAP Opava proběhlo koncem roku 

2010. Přínosy, které tento obnovitelný zdroj el. energie měl na provoz firmy jsou zhodnoceny 

v této kapitole. Pro posouzení přínosů byla vybrána naměřená data z let 2011 a 2012. 

Porovnat lze jak reálné naměřené hodnoty v obou letech, tak i odhadované hodnoty uvedené 

v energetickém auditu zpracovaném před realizací výstavby. 

Firma hradila investiční prostředky na výstavbu FVE částečně z vlastních zdrojů a část 

prostředků hradila formou bankovního úvěru. Odhad návratnosti investice byl stanoven na 

rozmezí 6 až 7 let. Vzhledem k dokončení realizace v zimním období, firma v prvních 

měsících provozu nepředpokládala velkou výrobu el. energie z FVE a tento předpoklad se 

potvrdil. V prvním měsíci lednu bylo vyrobeno cca 1,8 MWh elektrické energie, což 

v celkovém zisku nepokrylo ani první splátku bankovního úvěru. Dle předpokladů 

energetického auditu měla být hodnota vyrobené el. energie 3,15 MWh. V zimních měsících 

platí, že nezáleží jen na síle a době slunečního svitu, ale také na sněhové pokrývce, která 

vytváří zábranu mezi slunečním svitem a fotovoltaickými panely. V případě staveb FVE 

umístěných na střechách, není snadné očištění panelů od případné sněhové pokrývky a je 

nutné vyčkat na odtátí sněhu. Z celkového množství vyrobené energie v lednu 1,8 MWh bylo 

pro příklad spotřebováno firmou 1,247 MWh což činilo 69,3 % vlastní spotřeby el. energie. 

Již v prvním měsíci se tedy potvrdila prognóza uvedená energetickým auditem, že spotřeba 

vyrobené el. energie je 70 %. Přebytky byly podle předpokladu odeslány do rozvodné sítě.  

Dosažení 100 % odběru z vlastní vyrobené energie je teoreticky nemožné a to 

z důvodu, že fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu i v době, kdy firma nemá odběr 

(víkendy, svátky apod.). Firma SOZAP, zabývající se strojírenskou výrobou, má nastaven 

třísměnný provoz, který je o víkendech přerušen. Jakmile dojde k výrobě el. energie v tomto 

čase, je veškerý přebytek automaticky směrován do rozvodné sítě el. energie. Největší část 

spotřeby energie je v době ranní a odpolední směny mezi 06:00 a 22:00 hodinou, v tuto dobu 

má zároveň fotovoltaická elektrárna největší výkon a firma tak maximálně využije kapacitu 

FVE.  

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty vyrobené elektrické energie z FVE 

a spotřeba el. energie ve firmě za jednotlivé měsíce v letech 2011 a 2012.  
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Tabulka 4  Spotřeba elektrické energie 2011 a 2012 

Měsíc 

 

Celkový odběr el. 

energie ze sítě 

MWh 

Celková měsíční 

spotřeba el. 

energie 

MWh 

Úspora v nákupu 

el. energie 

spotřebované 

z vlastních 

zdrojů   MWh 

Poplatky za přepravu 

energie, kterou firma 

spotřebovala Kč 

Průměrná 

nákupní cena el. 

energie (distribuce, 

rezervovaný výkon, 

administrativa) 
Kč/kW 

Měsíční výdaje za nákup 

el. energie  Kč 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

leden 15,869 19,028 17,116 21,025 1,247 1,997   660,910 1 138,290 3,150 3,140 50 648,260 60 886,210 

únor 13,373 17,508 16,311 19,946 2,938 2,438 1 557,140 1 389,660 3,270 3,090 45 286,850 55 489,380 

březen 12,767 13,760 19,506 19,314 6,739 5,554 3 571,670 3 165,780 3,560 3,310 49 022,190 48 711,380 

duben 10,428 10,697 16,943 16,881 6,515 6,184 3 452,950 3 524,880 3,510 3,500 40 055,230 40 964,380 

květen 8,556 10,327 17,596 18,355 9,040 8,028 4 791,200 4 575,960 3,730 3,620 36 705,080 41 959,700 

červen 9,207 9,768 17,030 16,700 7,823 6,932 4 146,190 3 951,240 3,650 3,550 37 751,740 38 627,640 

červenec 6,369 6,368 10,133 11,051 3,764 4,683 1 994,920 2 669,310 4,200 4,100 28 744,720 28 778,110 

srpen 7,972 8,595 14,217 15,183 6,245 6,588 3 309,850 3 755,160 3,790 3,570 33 523,730 34 439,310 

září 11,286 8,867 17,024 13,892 5,738 5,025 3 041,140 2 864,250 3,410 3,600 41 526,400 34 785,450 

říjen 11,546 10,765 15,330 15,116 3,784 4,351 2 005,520 2 480,070 3,400 3,420 41 261,920 39 296,370 

listopad  13,984 15,222 17,285 17,061 3,301 1,839 1 749,530 1 048,230 3,280 3,160 47 617,050 49 149,750 

prosinec 12,322 12,591 14,162 13,770 1,840 1,179   975,200 672,030 3,370 3,310 42 500,340 42 348,240 

Celkem 133,68 143,50 192,65 198,29 58,97 54,798 31 256,22 31 234,86 3,53 3,45 494 643,51 515 435,92 
Zdroj: [10] Interní dokumentace SOZAP Opava s. r. o.



24 

Tabulka 5  Vyrobená elektrická energie z FVE 2011 a 2012 

Měsíc Vyrobená el. 

energie z FVE  

MWh 

Přebytky 

z výroby FVE 

odeslané do 

distribuční 

soustavy 

MWh 

Zelený bonus 

(za spotřebovanou el. 

energii) 

Kč 

Výkup elektřiny 

(vyrobená el. energie 

odeslaná do sítě) 

Kč 

Celkový zisk 

z provozu FVE 

Kč 

Daň za výrobu el. 

energie z FVE 

Kč 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

leden 1,83 2,52 0,58 0,52 20 873,40 29 110,12 306,51 195,11 16 613,9 22 937,4 4 566,1 6 367,8 

únor 3,80 3,20 0,86 0,76 43 320,00 37 012,43 559,01 400,46 34 402,8 29 316,4 9 476,3 8 096,5 

březen 9,20 8,67 2,46 3,12 104 914,20 100 358,18 1 809,80 908,74 83 774,0 79 313,6 22 950,0 21 953,4 

duben 10,50 10,72 3,98 4,53 119 643,00 123 995,69 2 577,40 1 447,42 96 048,5 98 319,1 26 171,9 27 124,1 

květen 14,33 12,96 5,29 4,93 163 373,40 149 900,92 4 560,60 1 584,78 132 196,1 118 694,9 35 737,9 32 790,8 

červen 12,53 11,38 4,70 4,45 142 796,40 131 643,46 3 559,66 1 237,19 115 119,4 104 083,7 31 236,7 28 797,0 

červenec 9,98 11,63 6,21 6,94 113 726,40 134 512,82 4 535,60 3 990,49 93 384,4 109 078,6 24 877,7 29 424,7 

srpen 12,19 10,91 5,95 4,32 138 966,00 126 228,70 4 163,74 2 457,32 112 730,9 101 073,5 30 398,8 27 612,5 

září 9,63 8,32 3,89 3,36 109 736,40 96 227,69 2 617,41 1 631,51 88 348,9 76 809,4 24 004,8 21 049,8 

říjen 6,15 6,10 2,37 1,75 70 132,80 70 577,00 1 549,92 795,01 56 341,2 55 933,3 15 341,6 15 438,7 

listopad  4,36 2,51 1,06 0,67 49 738,20 29 040,70 712,13 336,30 39 570,1 23 024,4 10 880,2 6 352,7 

prosinec 2,72 2,26 0,88 1,08 31 008,00 26 182,91 384,71 182,82 24 609,7 20 638,2 6 783,0 5 727,5 

celkem 97,21 91,17 38,24 36,44 1 108 228,2 1 054 790,2 27 336,5 15 167,2 893 139,8 839 222,3 242 424,9 230 735,5 

Zdroj: [10] Interní dokumentace SOZAP Opava s. r. o.  
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V tabulce 4 je zaznamenána veškerá spotřeby el. energie a náklady na nákup energie 

zakoupené z distribuční soustavy za každý měsíc v letech 2011 a 2012. Přesto, že celková 

spotřeba energie vzhledem ke stabilní výrobě firmy v průběhu roku nekolísá, je rozdíl 

v nákupu el. energie v jednotlivých měsících velmi výrazný. V zimním období je větší odběr 

el. energie než v letním a to převážně proto, že v letních měsících je výrazně vyšší výroba el. 

energie z FVE a rovněž větší spotřeba takto vyrobené energie. Křivky v grafu 2 přehledně 

znázorňují jak výše vyrobené el. energie z FVE ovlivňuje výši energie nakoupené 

z distribuční soustavy v jednotlivých měsících let 2011 a 2012. Jediným výkyvem v tomto 

grafu je měsíc červenec, kdy každoročně firma ukládá celozávodní dovolenou a tudíž 

nespotřebovává el. energii.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při snížení odběru el. energie ze sítě se navýší průměrná nákupní cena o poplatky, které 

souvisí s distribucí a administrací el. energie. Odběratel má rezervovaný určitý výkon na 

odběr el. energie ze sítě, za který je placen měsíční paušální poplatek. Navýšení nákupních 

cen se více projevuje právě v případě společností, které vyrábí elektřinu pro svou vlastní 

potřebu a dokrývají elektřinou z distribuční soustavy zbytek energie nutný pro provoz. 

 

V tabulce 5 jsou souhrnná data k vyrobené elektrické energii z fotovoltaické elektrárny 

firmy za rok 2011 a 2012.  Ve sloupci „vyrobená el. energie“  je názorně vidět výkonnost 

FVE, která v letních měsících roste a dále klesá, kdy v zimním období je výkon až 

sedminásobně menší. Takřka přímo úměrná výrobě el. energie je hodnota přebytků. Až 

souhrnným přehledem hodnot přebytků v jednotlivých měsících v grafu č. 2 vidíme 

například zajímavou anomálii v objemech přebytkové el. energie v měsíci červenci a září roku 

2011. Tyto dva měsíce mají téměř shodnou hodnotu výroby el. energie, ale až poloviční rozdíl 

přebytků. Tento rozdíl lze vysvětlit tak, že v měsíci září připadala převážná část slunečního 

svitu na pracovní dny a tak bylo možno efektivněji spotřebovat větší část vyrobené el. 

energie. V dalších sloupcích jsou příjmy společnosti jak ve formě zeleného bonusu, tak za 
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výkup v tržních cenách přebytkové el. energie. Celkový zisk je pak součtem všech příjmů 

z FVE. 

Změnou zákona č. 180/2005 Sb. byla zavedena s platností od 01. 01. 2011 takzvaná 

srážková daň ve výši 26 % na přímý výkup a 28 % na Zelený bonus. Tato daň se vztahuje na 

všechny FVE uvedené do provozu od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2010 na dobu tří let. Pro firmu 

SOZAP Opava přestavovalo zavedení daně nepředpokládanou výdajovou položku a nebylo 

s ní počítáno ani v energetickém auditu, který si firma nechala zpracovat. 

Již z výsledků roku 2011 mohla firma SOZAP Opava zhodnotit, zda se investice do 

fotovoltaické elektrárny vyplatila, či nikoliv. Ve srovnání s předpoklady energetického auditu 

se ukázalo, že vybudování FVE bylo i přes následné zavedení daně krok správným směrem. 

Fotovoltaická elektrárna splnila očekávání na straně úspor za nákup el. energie. Za rok 2011 

bylo celkově vyrobeno přes 97,21 MWh el. energie a z toho bylo využito pro vlastní spotřebu 

58,97 MWh el. energie, což je 60,66 %. Celkem spotřebovaná el. energie v roce 2011 byla 

192,65 MWh a z toho nakoupená el. energie ze sítě byla ve výši 133,68 MWh. Vyrobená 

a spotřebovaná energie z FVE byla v roce 2011  58,97 MWh, což představuje snížení odběru 

energie z distribuční soustavy o 30,6 %. Celková úspora, která je násobkem nákupní ceny za 

KWh a množství vyrobené a spotřebované el. energie představuje cca 208 tis. Kč.  

V roce 2012 byly hodnoty velmi podobné. Oproti roku 2011 byl celkový vyrobený 

objem el. energie v roce 2012 nižší 91,17 MWh cca nižší o 6,2 %. Z toho bylo pro vlastní 

spotřebu využito 54,8 MWh el. energie což je méně o 4,176 MWh než v roce minulém. 

Hodnota spotřebované energie z vlastních zdrojů je 60,11 %. Celková spotřeba, která ukazuje 

nakoupenou el. energii i vlastní spotřebovaná byla pro rok 2012 ve výši 198,29 MWh, z toho 

nakoupené bylo 143,5 MWh a to představuje úsporu el. energie 27,6 %. Tato hodnota je 

v porovnání s rokem 2011 nižší o 3 %, což z dlouhodobého hlediska představuje adekvátní 

odchylku, která nemá významný vliv na návratnost investice. Celková úspora, která je 

násobkem nákupní ceny za kWh a množství vyrobené a spotřebované el. energie představuje 

cca 189 tis. Kč. Během dvou let tedy firma ušetřila z celkových režijních nákladů na nákup el. 

energie z distribuční sítě v průměru 29,1 % což představuje částku 397 tis. Kč. Kromě 

zmiňované úspory firma vykázala zisk z provozu fotovoltaické elektrárny ve formě Zeleného 

bonusu a vykoupené el. energie, který zejména slouží k pokrytí nákladů na pořízení investice. 

Tyto výsledky ukazují, že firma i v následujících letech může počítat s vyrovnaným výkonem 

FVE a že celkový zisk bude mít pozitivní dopad na konkurence schopnost podniku.  
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7. ZÁVĚR 

Na základě vyhodnocení výsledků využití fotovoltaické elektrárny z let 2011 a 2012 se 

firma SOZAP Opava rozhodla ještě více zefektivnit vyrobenou elektrickou energii 

a připravuje rozšíření stávajícího instalovaného zařízení o zařízení k využití přebytkové 

el. energie. Zařízení by bylo schopné využít vyrobenou energii z fotovoltaické elektrárny 

téměř na 100 %. Navrhovaným řešením je připojit ke stávajícímu oběhu na teplou vodu dva 

zásobníky na vodu s kapacitou každý 250 l a spirálou na el. energii, která bude využívat 

přebytků z FVE a prioritně bude dodávat teplou vodu do systému zásobování sociálních 

zařízení. V případě nedostatečných přebytků z vyrobené el. energie bude systém zásobování 

využívat plynové ohřívání jako doposud. Tento systém zaručuje dostatek teplé vody do 

systému a lepší využití přebytečné el. energie. 

V závěru této bakalářské práce bych vyhodnotil přínosy fotovoltaické elektrárny pro 

středně velký strojírenský podnik. Touto technologií pro výrobu energie z obnovitelných 

zdrojů, je snadné vyrobit el. energii v souladu s ekologickými nároky na získávání el. energie. 

Technologie fotovoltaických systémů je pro instalaci poměrně jednoduchým a finančně 

dostupným obnovitelným zdrojem pro širokou škálu objektů spotřebovávajících elektrickou 

energii (automobily, vesmírné stanice, budovy apod.). Největším nedostatkem však je 

problém nefunkčnosti FVE v nočních hodinách, kdy se musí dodávat el. energie vyrobená 

z jiných zdrojů. Tento problém bude možná v budoucnu vyřešen, pokud bude možné 

uchovávat energii např. ve vysoce kapacitních bateriích, které by akumulovaly přebytečnou 

energii přes den a poskytovaly ji v nočních hodinách. Prozatím se přebytečná vyrobená el. 

energie dá využít například pro ohřev teplé vody, která se dá využít v delším časovém úseku.  

Ze získaných hodnot na sledované fotovoltaické elektrárně středně velkého 

strojírenského podniku se potvrzuje, že takové zařízení může příznivě snížit energetické 

zatížení jak v malých a středních podnicích, tak v rodinných domech nebo ve veřejných 

budovách. Jestliže by každé takto instalované zařízení bylo schopné využít vlastní vyrobenou 

energii alespoň v rozmezí mezi 50 % až 70 % zcela jistě by se snížila energetická 

i ekonomická náročnost. 

 V neposlední řadě je důležité zmínit příznivý dopad na životní prostředí. Způsob 

výroby energie z fotovoltaických systémů je možné považovat za ekologický, bez negativních 

dopadů na složky životního prostředí, jako je například získávání el. energie z větrných 

elektráren, které při provozu produkují nepříjemný hluk a jsou pro svou kinetickou energii 

rotace lopatek i nebezpečné. Při spalování fosilních paliv jsou do ovzduší produkovány 

plynné znečišťující látky a při získávání el. energie pomocí jádra, vzniká nebezpečný odpad 

s dlouhou dobou rozpadu a je důležité zajištění bezpečného provozu i skladování. Při porušení 

těchto zásad, může dojít k ekologickým katastrofám. 

Z mého pohledu je FVE ekologicky šetrným způsobem získávání el. energie 

a umisťování těchto elektráren na budovách je velmi rozumné řešení částečné náhrady 

klasických zdrojů energie, které působí přímo v místě instalace a nevznikají tak zvýšené 

nároky na budování přenosových distribučních sítí s vyšším přenosovým napětím.    
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