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Summary 

This thesis is focused on investigation currently start of photovoltaics and causes of 

development this energy source in Czech Republic. It should be to suggest objective 

potencial solution and recommendation for the way photovoltaics. In this thesis was used 

SWOT and economic analysis and clear up some another aspects of PV industry. 

Especially in SWOT analysis are demonstrated main positives and negatives of 

fotovoltaics. In cooperation with Czech Renewable Energy Agency was make research 

called PV Legal in administrative and legal process, which discovered some barriers and 

mainly problems. Results of this project will be use to make a new legal rules and make a 

faster and easier process which is associated with PV projects. 

Keywords: analysis, elektricity, photovoltaics, renewable energy 

Anotace 

Cílem této práce je zjistit příčiny současného stavu fotovoltaiky a jejího rozvoje v České 

republice a na jeho základě navrhnout případná nezávislá řešení a doporučení pro směr, 

kterým by se fotovoltaika mohla ubírat. K tomuto účelu bude provedeno několik analýz, vč. 

SWOT analýzy a ekonomické analýzy. Zejména SWOT analýza pak poukazuje na některá 

významná pozitiva či negativa, která sebou toto odvětví přináší. Ve spolupráci s Českou 

agenturou pro obnovitelné zdroje energie pak byl proveden autorem výzkum v rámci 

evropského projektu PV Legal zaměřeného na administrativní proces fotovoltaických 

projektů, na jehož základě by mělo dojít k urychlení tohoto procesu a definování jasných 

legislativních pravidel.  

Klíčová slova: analýza, elektrická energie, fotovoltaika, obnovitelné zdroje energie  
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Seznam použitých zkratek 

AOPK – agentura ochrany přírody a krajiny 

CO2 – oxid uhličitý 

CZEPHO – Česká fotovoltaická průmyslová asociace 

ČR – Česká republika 

ČEPS – Česká elektrizační přenosová soustava, a.s. 

DS – distribuční síť/soustava 

EE – elektrická energie 

ERÚ – energetický regulační úřad 

FÚ – finanční úřad 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

FVS – fotovoltaický systém 

KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

MMR – ministerstvo pro místní rozvoj 

OSSZ – okresní správa sociální zabezpečení 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

TUR – trvale udržitelný rozvoj 

TUV – teplá užitková voda 

VTE – větrné elektrárny 

Wp – Watt peak 
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1 Úvod do problematiky OZE  

Objevem elektrické energie v 19.století se lidská populace posunula o krok dále na 

své evoluční cestě. Elektrická energie se stala nepostradatelnou součástí života každého 

člověka, jenž se na ní stal de facto závislý. V moderní době si svůj život umí bez elektrické 

energie představit jen málokterý civilizovaný člověk. Dle Maslowovy pyramidy potřeb má 

člověk vzestupně potřebu fyziologickou, bezpečnosti, společenskou, uznání a seberealizace, 

přičemž lze konstatovat, že téměř vždy jsou tyto potřeby nějakým způsobem provázány se 

spotřebou elektrické energie. /1/ 

Potřeba, resp. poptávka po elektrické energii byla historicky primárně 

uspokojována z fosilních zdrojů, zejména pomocí spalování uhlí. To se i v současné době 

podílí např. v České republice 48 % na celkové výrobě elektrické energie. Tento způsob 

výroby elektřiny je zároveň jedním z nejneohleduplnějších k životnímu prostředí, neboť se 

při něm uvolňuje značné množství emisí, zejména CO2, NOx, oxidů síry, apod., které tak 

přispívají ke skleníkovému efektu /2/. Při těžbě uhlí navíc dochází ke značné devastaci 

krajiny. 

 Dalším způsobem výroby elektřiny jsou jaderné elektrárny. Při tomto způsobu sice 

nevznikají žádné emise kromě vodní páry, nicméně vedlejším produktem je vyhořelé 

radioaktivní palivo. Možnosti výroby elektřiny rozšiřují paroplynové elektrárny, jejichž 

výhodou je téměř dvojnásobná účinnost výroby elektrické energie ve srovnání s klasickou 

uhelnou elektrárnou při dosažení minimální ekologické zátěže okolí. Nevýhodou však 

zůstává závislost na zemním plynu. /3/  

Alternativou k výše zmíněným způsobům výroby elektřiny jsou obnovitelné zdroje 

energie (OZE). Jejich základní výhodou je, že jsou z pohledu lidského života 

nevyčerpatelné, resp. obnovitelné a jsou v přírodě volně k dispozici. Svou nulovou 

produkcí emisí CO2 se řadí k nejšetrnějším způsobům výroby elektrické energie vůči 

životnímu prostředí a zároveň svému provozovateli poskytují nezávislost na primárních 

zdrojích energií (ropa, uhlí, zemní plyn,...). Tuto závislost lze ilustrovat na ropné krizi ze 

sedmdesátých let, která srozumitelně ukázala křehkost stability lidské společnosti založené 

na intenzivně využívaných, ale nerovnoměrně ve světě rozložených zásobách fosilních 

paliv (v té době šlo zejména o ropu). De facto lze hovořit o prvním významném milníku, 
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který ovlivnil postoj k obnovitelným a zejména lokálním zdrojům. Tehdy si společnost 

uvědomila, že je zapotřebí tuto závislost omezit a začala věnovat OZE větší pozornost. /4/ 

Definicí obnovitelných zdrojů je celá řada. Kupříkladu zákon č. 180/2005 Sb. o 

obnovitelných zdrojích energie definuje OZE následovně: „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 energie bioplynu.“ /8/  

Jiná definice říká: „Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. 

Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.“ /5/ 

Alternativním využíváním energie z OZE omezujeme využívání, resp. 

spotřebovávání zdrojů neobnovitelných, čímž zároveň nevyčerpáváme energetické zdroje 

pro budoucí generace. 

Tato práce bude primárně zaměřena na solární energii, resp. na rozvoj 

fotovoltaického odvětví, a to především v České republice. Cílem je zhodnotit současný 

stav fotovoltaického odvětví, zjistit jeho příčiny a poukázat na nejrůznější aspekty, které 

sebou tento energetický zdroj přináší a navrhnout možná řešení. V rámci spolupráce 

s Českou agenturou pro obnovitelné zdroje energie, o.p.s. byl proveden praktický výzkum 

v oblasti administrativního procesu fotovoltaických projektů, jehož první výsledky jsou 

v této práci zmíněny. Na základě dostupných informací pak nejen na závěr, ale i v průběhu 

SWOT analýzy poukazuji na některé z možností a aspektů, které by měly být brány na 

vědomí v souvislosti s kritickým vnímáním veřejnosti, ale zejména rozhodováním 

zákonodárců. 
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1.1 Solární energetika a její rozdělení 

Slunce, nevyčerpatelný energetický zdroj, který svým zářením dodává Zemi 

obrovské množství energie. Obecně se předpokládá, že na zemský povrch ročně dopadne 

záření o výkonu zhruba P = 1,8 . 1017 W a to jen s mírnými výkyvy v závislosti na aktivitě 

Slunce a roční době. Přičemž existuje odhad, že je to až 3x více, než je spotřeba lidské 

populace. /6/ Hlavní výhodu Slunce lze jednoduše shrnout do latinského přísloví – „Sol 

lucet omnibus“ 1, v překladu „Slunce svítí pro všechny“ a navíc zdarma.  

Potenciál slunečního záření se dá využít několika způsoby. Základní rozdělení 

můžeme provést na aktivní a pasivní.  

Pasivní forma je ta, kdy se využívají k zachycení slunečního záření stavební 

konstrukce budov. Rozumějme tím např. zimní zahrady nebo situace, kdy je převážná část 

prosklených ploch orientovaná směrem k jihu a to z toho důvodu, aby sluneční záření 

pronikalo do budovy po většinu části dne a tím se realizovaly tepelné zisky.  

Aktivní forma přeměny pak různými způsoby využívá sluneční záření k přeměně na 

elektrickou energii nebo na ohřev určitého média.  

Považuji za nezbytné zmínit základní rozdělení solární energetiky a blíže 

specifikovat fotovoltaiku, neboť i dnes řada lidí nerozlišuje základní rozdíl mezi solárním 

kolektorem a fotovoltaickým panelem..  

Solární kolektory (obr.1) aktivně využívají zachycené sluneční záření, které 

přeměňují na teplo. Mohou se dělit na kapalinové (ploché a trubicové) a teplovzdušné. 

Vyrobené teplo se zpravidla využívá k ohřevu teplé vody nebo na přitápění. Jejich 

výhodou oproti fotovoltaickým panelům je vysoká účinnost – až 98 % - pro ohřev teplé 

užitkové vody. Solární kolektor nevyrábí elektrickou energii. Ohřev TUV zařazujeme do 

oblasti fototermiky. /7/    

 

 

 

 

 

                                                 
1 Latinské přísloví pocházející z díla Satyrikon, jehož autorem je Gaius Petronius Arbiter 
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Obr. 1. : Solární kolektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj: http://www.mega-sunshine.cz/img/panel-02.jpg 

 Fotovoltaické panely rovněž využívají aktivně zachycené sluneční záření, které 

přeměňují na elektrickou energii, resp. umožňují vyrábět stejnosměrný proud, který je 

posléze pomocí střídače2 přeměněn na proud střídavý. Vzhledem k tomu, že je tato práce 

zacílena právě na fotovoltaiku, bude jí dále věnována pozornost v dalších kapitolách. 

 Jednou z dalších možností jak využít sluneční záření k výrobě elektrické energie 

jsou termosolární systémy označované jako CSP – Concentrated Solar Power (obr.1.1). 

Ty lze rozdělit na dva typy. 

 U prvního typu se sluneční záření koncentruje pomocí zrcadel (heliostatů) do 

jednoho bodu – ohniska, zpravidla věže, na níž je umístěn kotel – absorbér. V kotli dochází 

k ohřevu média, dochází ke vzniku páry ve výměníku, pára pohání turbínu a ta pohání 

generátor, jenž vyrábí elektrický proud.  

 U druhého typu se využívá tzv. parabolických zrcadel, která koncentrují sluneční 

paprsky do válcových skleněných absorbérů. Princip fungování těchto elektráren přehledně 

popisuje ve své publikaci doc. Lapčík /9/: „Plášť vakuovaných skleněných absorbérů 

(každá jednotka má délku 4m) je tvořen vysoce transparentním a odolným borosilikátovým 

sklem. Je vysoce odolný proti abrazi a současně umožňuje přenos více než 96 % sluneční 

energie. Slunečním zářením je ohříván speciální olej až na teplotu 600°C. Ve výměníku se 

                                                 
2 V různých publikacích lze nalézt také termíny stejného významu pod označením měnič či invertor. 
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získává horká pára, která se dále uplatňuje v rámci termodynamického cyklu – pohání 

turbínu, turbína pohání generátor a ten vyrábí elektrický proud.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1: Termosolární elektrárna (CSP) /10/ 
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1.2 Fotovoltaika 

Princip přeměny sluneční energie na elektrickou poprvé popsal v roce 1839 její 

objevitel, francouzský vědec Alexandre Edmond Becquerel. Jako fotovoltaický jev označil 

proces, kdy při dopadu slunečního záření na polovodič dochází na jeho povrchu 

k pohlcování světelných částic fotonů a uvolňování elektronu. V polovodiči tak vzniká 

volný elektrický náboj, který je možno jako elektrickou energii odvádět a využívat. /11/ 

 

Obr. 1.2:1 Dopadem světla vzniká na základě fotoefektu v křemíku dotovaném pro 

vodivost typu n přebytek elektronů a v křemíku s vodivostí typu p nedostatek elektronů. 

Tento potenciálový rozdíl je příčinou elektrického proudu ve vnějším elektrickém obvodu, 

jehož energie může být využita např. spotřebičem. /12/ 

Za polovodič označujeme v tomto případě fotovoltaický článek vyrobený 

z krystalického křemíku. Solární články pak můžeme rozdělit na monokrystalické a 

polykrystalické3 (obr. 1.2.2).  

Monokrystalické články se skládají z jednoho krystalu s pravidelnou krystalickou 

mřížkou, mají vyšší účinnost blížící se až k 20 %, jsou však náročnější na výrobu a tudíž 

dražší. Polykrystalické články se skládají z mnoha různě orientovaných krystalů, mají nižší 

účinnost v rozmezí přibližně 14-17 %, nicméně jejich výroba je levnější.  

Společně tyto dva druhy v současné době zastupují 80 % fotovoltaického trhu.   

 
                                                 
3 Polykrystailcké a multikrystalické fotovoltaické články považujeme za synonyma.  
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Obr. 1.2.2: Vlevo monokrystalický článek, vpravo multikrystalický článek /13/  

Propojením a zapouzdřením fotovoltaických článků vzniká fotovoltaický panel (obr. 

1.2.3). 

 

Obr. 1.2.3: Vlevo monokrystalický fotovoltaický panel složený z 36 fotovoltaických 

článků, výkon tohoto panelu činí 80 Wp /14/. Vpravo multikrystalický fotovoltaický panel 

složený ze 60 ks fotovoltaických článků, výkon tohoto panelu činí 230 Wp /15/ 

Výkon panelů se odvíjí od množství fotovoltaických článků v panelu. Označení Wp 

(Watt peak) nám udává špičkový výkon, kterého může panel dosáhnout za ideálních, resp. 

referenčních podmínek, které jsou v ČR vztaženy ke slunečnímu záření 1000 W/m2 a 

teplotě 25°C. Výrobci poskytují zákonnou záruku na fotovoltaické panely v délce 2 roky, 

nicméně zpravidla garantují, že výkon fotovoltaických panelů po dobu 10 let poklesne 

maximálně o 10 %, resp. po dobu 25 let poklesne maximálně o 20 %, přičemž každoroční 
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pokles výkonu by neměl být vyšší než-li 0,8 %. Složení fotovoltaického panelu však 

nejsou pouze fotovoltaické články (viz obr.1.2.4), ale také další prvky jako např. sklo, 

EVA fólie, Tedlar, hliník, atd. 

 

Obr. 1.2.4: Složení fotovoltaického panelu 

Využití fotovoltaických článků, resp. fotovoltaických panelů lze dále rozdělit do 

několika kategorií. Je nezbytné si uvědomit, že ačkoliv veřejnost vnímá rozmach 

fotovoltaiky především jako fotovoltaické elektrárny (FVE), tak její uplatnění je i 

v menším měřítku. Nejznámějším jsou patrně kalkulačky se solárním napájením (s malými 

fotovoltaickými články), mobilní telefony (obr. 1.2.5), sluchátka, aj. zařízení či spotřebiče, 

které využívají/spotřebovávají přímo – ihned sluneční záření, resp. vyrobenou elektrickou 

energii. S trochou nadsázky bychom je mohli označit za solární spotřebiče.  
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Obr. 1.2.5: Mobilní telefon využívající solární energii pro dobíjení baterií /16/ 

Ve větším měřítku můžeme potom hovořit o další kategorii, fotovoltaických 

systémech (FVS). Fotovoltaický systém je nejčastěji složen z fotovoltaických panelů a 

dalších komponentů jakými jsou např. kabeláž, měnič, měřič, regulátor nabíjení, 

akumulátor, nosná konstrukce, apod. Složení FVS je závislé na tom, zda jsou tyto aplikace 

připojeny na distribuční síť či nikoliv.  

1.2.1 GRID OFF - systémy nezávislé na distribuční síťi  

Tyto systémy jsou instalovány na místech, kde není účelné budovat elektrickou 

přípojku (od vzdálenosti k rozvodné - distribuční síti více než 500 až 1000 m). Výkony 

autonomních systémů se pohybují v intervalu 1 až 10 000 wattů. U autonomních systémů 

je kladen důraz na minimální ztráty energie a na používání energeticky úsporných 

spotřebičů. Jejich charakteristickým rysem je, že jsou nezávislé na distribuční síti.  

Systémy s přímým napájením - jsou realizovány všude tam, kde nevadí, že 

připojené elektrické zařízení je funkční jen po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. 

Jedná se pouze o propojení solárního panelu a spotřebiče. Příklady aplikací můžeme nalézt 

při čerpání vody pro závlahu, napájení ventilátorů k odvětrání uzavřených prostor nebo 

nabíjení akumulátorů malých přístrojů - mobilní telefon, svítilna, apod. 

 



 17 

Systémy s akumulací elektrické energie, tzv. ostrovní provoz  

Doba, po kterou je k dispozici energie ze solárních panelů většinou není totožná s 

dobou, kdy nastává její největší spotřeba. Z toho důvodu jsou nezbytnou součástí 

autonomních systémů akumulátory. Optimální nabíjení a vybíjení akumulátorů je 

zajištěno regulátorem. K autonomnímu systému lze připojit jak spotřebiče napájené 

stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 nebo 24 V), tak běžné síťové 

spotřebiče 230 V/~50 Hz napájené přes napěťový měnič. Typickým příkladem jsou horské 

chaty nebo rodinné domy, ale také napájení dopravní signalizace, telekomunikačních 

zařízení nebo monitorovacích přístrojů v terénu, zahradní svítidla, světelné reklamy, 

kemping či jachting. 

1.2.2 GRID ON – systémy dodávající energii do DS 

Tyto systémy jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických 

rozvodů. V případě dostatečného slunečního svitu jsou spotřebiče v budově napájeny 

vlastní solární elektrickou energií a případný přebytek je dodáván do veřejné rozvodné sítě. 

Při nedostatku vlastní energie je elektrická energie z rozvodné sítě odebírána. Systém 

funguje zcela automaticky díky mikroprocesorovému řízení síťového měniče. Druhou 

možností je dodání veškeré elektrické energie do sítě. Špičkový výkon fotovoltaických 

systémů připojených k rozvodné síti je v rozmezí kWp až MWp. Příklady aplikací – 

střechy rodinných domů, fotovoltaické elektrárny (FVE) na polích, brownfieldech nebo 

jiných velkých plochách.  
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2 Legislativní podmínky v ČR 

Lidstvo si postupně uvědomuje, že musí hledat možnosti, jak se zbavovat závislosti na 

fosilních zdrojích, neboť ty mohou být vyčerpány. Je zapotřebí hledat cesty k diverzifikaci 

energetických zdrojů, cesty vedoucí k nezávislosti a decentralizaci4, k ochraně životního 

prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou rovněž žít i naše děti. K tomuto uvědomění 

došla také Evropská unie. Aby mohlo dojít k rozmachu obnovitelných zdrojů a tím i 

fotovoltaického odvětví, bylo zapotřebí nastavit legislativní podmínky, poskytnout určité 

garance a nastartovat trh. Jedním ze zásadních dokumentů byla Směrnice evropského 

parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 27.září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou.  

Na jejím základě byl v České republice navržen a schválen zákon č. 180/2005 Sb. o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Tímto aktem měly být vytvořeny podmínky pro 

naplnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 

spotřebě elektřiny ve výši 8 % v roce 2010.  Mezi základní specifika tohoto zákona patří 

zejména garance výkupních cen po dobu 15ti let. Tzn. že výrobci elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů mají po tuto dobu zajištěný odbyt elektrické energie. Tato doba 

byla stanovena s ohledem na návratnost investice do OZE při dodržení ekonomických a 

technických parametrů. Zákon rovněž stanovuje povinnost provozovatele distribuční 

soustavy přednostně připojit výrobce OZE. /8/ 

Výkupní ceny každoročně stanovuje/upravuje Energetický regulační úřad (ERÚ) 

formou cenového rozhodnutí, přičemž výše cen jednotlivých OZE jsou různé, určeny 

v závislosti na době návratnosti investice, účinnosti, provozních nákladech jednotlivých 

OZE, aj. faktorech.  

Prodloužení podpory výkupních cen následovně upravuje vyhláška č. 475/2005 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., která prodlužuje garance výkupních cen na dobu 20 let. 

Pro již nainstalované FVE je potom velmi zajímavá vyhláška č. 150/2007 Sb., která 

                                                 
4 Ilustrativním příkladem decentralizace v ČR je obec Kněžice, která je energeticky nezávislá. Pro výrobu 
elektrické energie a tepla slouží bioplynová stanice a kotle na biomasu. /17/ 
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každoročně upravuje výkupní ceny o minimálně 2 % - maximálně 4 % s ohledem na index 

cen průmyslových výrobců./49/  

Za citaci stojí rovněž zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, resp. § 4 písm. e, 

který říká, že od daně jsou osvobozeny: „…příjmy z provozu malých vodních elektráren 

do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na 

výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo 

tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených 

zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie (dále jen "zařízení"), a to v 

kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostředně 

následujících pěti letech. Za první uvedení do provozu se považuje i uvedení zařízení do 

zkušebního provozu, na základě něhož plynuly nebo plynou poplatníkovi příjmy, a dále 

případy, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1 MW byla rekonstruována, pokud příjmy z 

této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly již osvobozeny. Doba osvobození se 

nepřerušuje ani v případě odstávky v důsledku technického zhodnocení (§ 33) nebo oprav 

a udržování…“  

Z čehož plyne, že majitel FVE, je po dobu 6ti let osvobozen od daně z příjmu. 

Nicméně je nutné si uvědomit jeden podstatný fakt, že osvobození se v případě fyzických 

osob nevztahuje na sociální a zdravotní pojištění.  
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3 Vývoj situace v ČR 

 Po nastavení legislativních podmínek v České republice, resp. nabytím účinnosti 

zákona o obnovitelných zdrojích se začal formovat tuzemský fotovoltaický trh. Jedním 

z prvních investorů nebo chceme-li stavitelů, se stal Aleš Korostenský se svou společností 

Korowatt s. r.o., který nazval svou první FVE – Bušanovice I. Celkové investiční náklady 

byly 85.000.000 Kč, přičemž z toho tvořilo dotaci 29.200.000 Kč z fondu OPPP. 

Instalovaný výkon činil 693 kWp, náklady na instalaci 1 kWp byly 141.600 Kč. Vzhledem 

k tomu, že to byl jeden z prvních projektů, získal řadu ocenění. O rok později (1.2.2008) 

uvedl do provozu druhou FVE Bušanovice II. s investičními náklady 77.000.000 Kč, 

tentokrát se projekt obešel bez dotace. Instalovaný výkon v tomto případě činí 668 kWp a 

investiční náklady na 1 kWp poklesly na 115.269 Kč. Obě elektrárny byly postaveny na 

orné půdě (obr. 3.1). /18/  

Obr. 3.1.: Fotovoltaické elektrárny v Bušanovicích. 
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Cíl podnítit rozvoj fotovoltaiky v České republice se však ubral směrem, kdy začalo 

docházet k velkým – plošným instalacím o instalovaných výkonech až několik MWp na 

polích a loukách, tedy na plochách, jenž jsou nenahraditelným výrobním prostředkem 

umožňujícím zemědělskou výrobu – výrobu potravin. Fotovoltaika se stala především 

byznysem bohatých, resp. investičních fondů, investičních skupin, dobře kapitálově 

vybavených společností, ale také spekulantů. Začalo se spekulovat nejen s pozemky, ale 

také s rezervacemi na připojení do distribuční sítě. Na své si přišly také banky, které 

poskytují úvěry v řádech desítek milionů korun.  

 Fotovoltaika by však měla být umísťována co nejblíže k místům spotřeby, mmj. 

z důvodu, aby nedocházelo ke ztrátám při přenosu, ideálně na střechách budov, kdy mohou 

fotovoltaické panely dokonce nahradit střešní tašky.5 

Každoroční vývoj instalovaného výkonu zveřejňuje na základě platných licencí na 

výrobu elektřiny ve fotovolatických zdrojích Energetický regulační úřad 6 . K datu 

19.1.2010 činí instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 470 MWp.  

Je nezbytné upozornit na jeden podstatný faktor a to, že na podporu výroby elektřiny 

pro OZE v podobě výkupních cen se skládají koneční spotřebitelé, kterým se tak s růstem 

instalovaných výkonů OZE v ČR bude zvyšovat účet za elektřinu. Pro lepší ilustraci 

složení ceny za elektřinu je uvedeno následující přibližné schéma na obr. 3.2: 

 

 

Obr.3.2: Přibližné schéma složení ceny elektřiny pro koncového uživatele 

 

                                                 
5 Jedná se o tzv. BIPV – building integrated photovoltaics – integrované fotovoltaické panely do konstrukce 
budov. 
6 www.eru.cz 
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Dle informací ERÚ se bude cena elektřiny zvyšovat přímoúměrně s každými 

nainstalovanými 10 MWp o 2 Kč/MWh. Vzhledem k neexistujícím restrikcím v této 

oblasti, zejména legislativním, je reálný předpoklad instalovaného výkonu FVE ke konci 

roku 2010 ve výši 1000 MWp, což patrně povede k příspěvku na OZE pro koncového 

zákazníka ve výši 300 Kč/MWh.  
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4 Analýza rozvoje fotovoltaiky v ČR 

Některé příčiny vedoucí k nastartování „fotovoltaického boomu“ byly již zmíněny. 

Pro první elektrárny bylo možné získat několika milionové dotace (viz případ FVE 

Bušanovice I.). Po nabytí účinnosti zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných 

zdrojů (faktor č. 1) dne 1.8.2005 jen málokdo totiž čekal, že se fotovoltaika transformuje 

až do dnešní podoby. Prostřednictvím tohoto zákona vznikla do té doby neexistující 

garance výkupních cen po dobu 15ti let. Do konce roku 2006 byla výkupní cena 

z fotovoltaiky přibližně 6,71 Kč/kWh, od roku 2006 se však zdvojnásobila na 14,08 

Kč/kWh (faktor č.2), jejíž platnost trvala do konce roku 2007. V červenci téhož roku 

nabyla účinnosti vyhláška č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen, která navyšuje výkupní ceny o 2 – 4 % (faktor 

č.3), resp. stanovuje, že po dobu životnosti výrobny elektřiny se výkupní ceny meziročně 

zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců. Dalším legislativní úpravou 

v podobě novely č. 364/2007 Sb. (faktor č.4), kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, 

se prodloužila doba výkupu na 20 let, novela nabyla účinnosti 1.ledna 2008. Pakliže se 

podíváme do daňové prostředí i zde nalezneme významný faktor v podobě osvobození od 

daně z příjmu pro provozovatele FVE po dobu 6-ti let (faktor č. 5). 

 Atraktivitu legislativního prostředí pro fotovoltaiku v průběhu roku 2008 umocnily 

ještě mimolegislativní faktory. V druhé polovině roku 2008 začínala celosvětová 

ekonomická krize, v jejímž průběhu hledali investoři bezpečné a dobře úročené investice. 

Poptávka po solárních panelech se v důsledku této krize oslabila a výrobci byli nuceni 

snížit ceny panelů (faktor č. 6). V téže čase posílila koruna vůči EURu (faktor č. 7) až na 

22,97 Kč/EUR7 a vzhledem k tomu, že se převážná část fotovoltaických panelů nakupuje 

v Eurech, stala se investice do fotovoltaiky více než atraktivní. 

                                                 
7 K datu 21.7.2008, zdroj: http://www.e15.cz/burzy-a-trhy/meny/mena/EUR 
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Obr. 4.1: Grafické znázornění vybraných faktorů s vlivem na rozvoj fotovoltaického 

odvětví /50/ 

Vzhledem k prakticky neexistujícím restrikcím, resp. možnosti okamžitě reagovat 

na mimolegislativní faktory, nastala nezvladatelná situace v podobě „fotovoltaického 

boomu“. Nastal doslova příliv zahraničních investorů do České republiky. Energetický 

regulační úřad začal evidovat stále více žádostí o licence8 pro podnikání v energetických 

odvětvích, které jsou nezbytné pro provozovatelé fotovoltaických elektráren/systémů. Na 

základě těchto licencí eviduje instalovaný výkon FVE v ČR, viz obr.4.2. Jediným 

restriktivním nástrojem, který má v současné době Energetický regulační úřad k dispozici, 

je možnost snížení výkupních cen o 5 % u nových instalací na základě zákona č. 180/2005 

Sb. Toto snížení výkupních cen však může probíhat pouze 1 x za rok na základě 

pravidelného vydávání cenového rozhodnutí (zpravidla vydáváno v listopadu) 

Energetickým regulačním úřadem pro následující rok. Jak je patrné z obr. 4.2, registroval 

ERÚ skokový vývoj v roce 2008 oproti roku 2007, na jehož základě se pokusil rozdělit 

výkupní ceny dle velikosti instalace do a nad 30 kWp (viz tab. 4.3). Účelem bylo 

zvýhodnit malé instalace na střechy rodinných domů, což bylo původním cílem podpory 

                                                 
8 Licence je nezbytná pro získání podpory v podobě výkupních cen nebo zelených bonusů, ať už se jedná o 
systémy o instalovaném výkonu 1 kWp nebo o megawattové instalace. Nicméně pokud se člověk rozhodne, 
že si zakoupí např. 2 – 3 fotovoltaické panely, resp. že nebude požadovat výkupní cenu nebo zelený bonus, 
pak není licence nutná. Cena licence činí 1000 Kč. 
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obnovitelných zdrojů, podpořit snížení lokální spotřeby elektrické energie. Nicméně tento 

krok ERÚ se ukázal jako nedostatečný.  

Tab. 4.3: Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření 

 

Zdroj: Cenové rozhodnutí ERÚ z listopadu 2008 

V roce 2009 si ERÚ začal stále více uvědomovat závažnost situace a veřejně 

deklaroval nutnost snížení výkupních cen. Bohužel na jaře v roce 2009 padla vláda, což 

zkomplikovalo celou situaci a do konce roku 2009 neměl ERÚ v rukou významnější 

restriktivní nástroj, přičemž vyvstala potřeba snížit výkupní ceny o 25 – 30 %9. Nicméně i 

kdyby se podařilo pro rok 2010 snížit výrazně výkupní ceny, existuje reálné riziko 

mezinárodních arbitráží, neboť firmy a banky, které by započaly své projekty (opírající se 

o platnou legislativu) koncem roku 2009 a nestihli by je dokončit, by přišli o své vložené 

investice.  

                                                 
9 Cena panelů do té doby poklesla (zejména) vlivem faktorů č. 6 a 7 až o 40 %. 
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Obr. 4.2: Vývoj instalovaného výkonu FVE k datu 1.12.2009 

 

Zdroj: http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=265 
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4.1 SWOT ANALÝZA 

V průběhu masivního rozvoje fotovoltaického odvětví v České republice často 

prezentovala (a dosud často prezentují) média solární energetiku negativně. Nicméně 

každá mince má dvě strany a proto bude níže pro objektivní vnímání v souvislostech 

provedena SWOT analýza, která se zaměří na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, 

které sebou fotovoltaika přináší nejen do ČR. Jednotlivé kvadranty budou následně 

analyzovány. 

SWOT ANALÝZA FOTOVOLTAIKY 

A) SILNÉ STRÁNKY B) SLABÉ STRÁNKY 

1. Výroba elektřiny bez emisí 

2. Výroba elektřiny bez hluku 

3. Nezávislost 

4. Decentralizace 

5. Slunce jako nevyčerpatelný zdroj energie 

6. Slunce – zdroj energie zdarma 

7. Vysoké výkupní ceny 

8. Možnost snížení energetické náročnosti 

9. Snadná montáž a obsluha 

1. Nízká účinnost  

2. Závislost na slunečním záření 

3. Akumulace 

4. Ztráty přenosem 

5. Likvidita 

 

C) PŘÍLEŽITOSTI D) HROZBY 

1. Zvyšování zaměstnanosti 

2. Akumulace 

3. Trvale udržitelný rozvoj a sluneční 

energie jako substituční zdroj 

4. Využití brownfieldů a střech 

5. Vznik recyklačního programu pro FV 

6. Výzkum a vývoj - nanovlákna 

 

1. Narušení ekologických vazeb (zábor 

půd) 

2. Krádeže  

3. Přírodní katastrofy 

4. Zneužití 

5. Vznik „fotovoltaických brownfieldů“ 

6. Ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti 

elektrizační soustavy („blackout“) 

7. Spekulace s rezervací k připojení  

8. Kogenerace  
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A) Silné stránky 

A1) Při provozu FVE nevznikají žádné emise. 

A2) Provoz FVE je zcela nehlučný, pouze v případě velkých megawattových elektráren 

může vznikat minimální hluk z trafostanice (nutno dodat, že ten vzniká rovněž i při 

provozu jiných energetických zařízení). 

A3) FVS umožňují svým majitelům být nezávislí na dodávce elektrické energie, v případě, 

že elektřinu akumulují nebo používají jiný doplňující energetický zdroj (hybridní systém, 

grid off). 

A4) Fotovoltaika umožňuje (např. v případě bodu A3) rozmělnění energetických zdrojů na 

menší, namísto jednoho velkého zdroje – např. uhelné elektrárny. Může tak dojít 

k nezávislosti nejen jednotlivých domů, ale celých vesnic či měst.  

A5) Solární elektrárny pro svůj provoz potřebují jako zdroj energie Slunce, resp. sluneční 

záření. Pakliže bychom se na něm stali závislí, vůbec to nevadí, neboť je pravděpodobné, 

že Slunce bude existovat ještě několik miliard let. Tento zdroj je tudíž z pohledu lidského 

života nevyčerpatelný. 

A6) Další výhodou Slunce, potažmo slunečního záření je, že je zdarma, neplatí se, 

doputuje až k nám (nemusí se těžit jako uhlí nebo zpracovávat jako uran). 

A7) Přestože je řadou lidí kritizována, je to právě výkupní cena, jako jeden z podstatných 

faktorů, který nastartoval rozvoj fotovoltaiky nejen v ČR. Velké firmy, ale i obyčejný 

člověk, resp. fyzická osoba, která si pořídí FVS na svůj rodinný dům, v obou případech 

dojde k atraktivnímu zhodnocení investice (více v ekonomické analýze). 

A8) Solární články/panely mohou snížit energetickou náročnost jednotlivých spotřebičů, 

které následně mohou odebírat méně elektrické energie z distribuční sítě (např. čerpání 

vody pro závlahu za slunečného počasí, apod.) 

A9) Snadná montáž a obsluha přispívá k silným stránkách fotovoltaiky. Ať už se jedná o 

malé či velké systémy, nejedná se o nic výrazně komplikovaného, o čemž svědčí rovněž 

fakt, že některé firmy nabízejí svým zákazníkům FVS jako stavebnice.  
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B) Slabé stránky 

B1) V porovnání s ostatními OZE a energetickými zdroji se ukazuje jako slabina solárních 

elektráren jejich relativně nízká účinnost. Nicméně je třeba si uvědomit, že ta se v čase s 

vývojem postupně zvyšuje. Přehled účinností vybraných energetických zdrojů, ilustruje 

následující tabulka č. 4.1.1 Účinnost (přeměna hmoty na energii) je vztažena v praxi k 

dostupným technologiím, které mohou být dnes aplikovány a zároveň jsou ekonomicky 

únosné. /9,19/ 

Tab. 4.1.1: Vybrané energetické zdroje a jejich účinnost 

Druh energetického zdroje Účinnost přeměny 

hmoty na energii  

Fotovoltaika 19 % 

Větrná elektrárny 45 % 

Vodní turbíny 90 % 

Bioplynové stanice 95 % 

Jaderné elektrárny 35 % 

Uhelné elektrárny 33 % - 43 % 

Plynové elektrárny 57 % 

Účinnost je v souvislosti s fotovoltaikou často diskutovaným tématem a může tak 

sloužit jako podstatný argument kritiků. Není divu, neboť účinnost přeměny elektrické 

energie by měla být jedním ze základních kritérií při budování energetických zdrojů. 

Jak naznačuje obr. 4.1.2, v roce 1994 predikovala hodnotící zpráva National 

Renewable Energy Laboratory účinnost fotovoltaických článků v rozmezí 10 – 20 % pro 

časový horizont od r. 1995 do r. 2000. Další predikce naznačovala zvýšení účinnosti na 25 

% v letech 2010 -2030. /20/  
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Obr. 4.1.2: Sumarizace a predikce účinnosti z roku 1994 /20/ 

 

Současný stav napovídá, že hranice účinnosti 20 % se postupně stává v případě 

monokrystalických fotovoltaických článků na bázi křemíku standardem. Z dnešního 

pohledu lze výše uvedenou predikci považovat relativně za přesnou. /6, 21/ Výzkum a 

vývoj jdou stále kupředu, přičemž cílem je nejen zvýšit účinnost, ale také ji dlouhodobě 

zachovat z pohledu životnosti a tu prodloužit. Lze předpokládat, že současný rozmach 

fotovoltaiky sebou přinese nejen kvantitu, ale rovněž i zvyšování kvality, vývoj a rozvoj 

technologií a s tím i ruku v ruce vyšší účinnost. 

B2) Závislost na slunečním záření lze považovat i za slabou stránku, neboť když slunce 

nesvítí, nevyrábí se elektrická energie, tj. nejen v noci, ale i za špatného počasí (déšť, sníh), 

čímž dochází k nestabilní, resp. nekontinuální výrobě elektrické energie. Pokud chceme 

mít elektrickou energii i přesto k dispozici, musíme mít záložní zdroje. 

B3) Předcházející bod může rovněž vyřešit akumulace, která je z jednoho pohledu slabou 

stránkou, neboť dosud nedokážeme akumulovat dostatečné množství elektrické energie po 

dostatečně dlouhou dobu. Nicméně, pakliže se podaří optimalizovat problematiku ukládání 

elektrické energie, může se stát fotovoltaika celosvětově dominantním energetickým 

zdrojem.  

B4) O ztrátách přenosem hovoříme zejména z pohledu velkých instalací, u nichž nedochází 

ke spotřebě v místě výroby, tedy u instalací na zemi, které dodávají elektřinu přímo do 

distribuční soustavy. Minimalizování ztrát přenosem se nejlépe dosáhne tehdy, když se 
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vyrobená elektřina spotřebovává přímo v místě výroby – např. na střechách domů, 

průmyslových hal a podniků, kancelářských budov a podobně, které dokáží tuto elektřinu 

spotřebovat a tudíž ji není nutné dále přenášet. O důvod více, proč umisťovat fotovoltaické 

panely na střechy a nikoliv na půdu.  

B5) Pakliže bychom se dívali na fotovoltaiku jako na investici, její slabinou je velmi nízká 

likvidita, což je schopnost aktiva přeměnit se na hotové peníze.  

C) Příležitosti 

C1) Zvyšování zaměstnanosti – nejen fotovoltaika, ale solární energetika obecně je velkou 

příležitostí pro zvyšování zaměstnanosti. Demonstrativních příkladů je celá řada, zmiňme 

vybrané. Desertec – „solární projekt“ za 400 mld. Eur, jehož cílem je vybudovat obří 

100gigawattovou solární elektrárnu na Sahaře, která by měla do roku 2050 dodávat až 15 

% spotřeby elektrické energie Evropské unie. Projekt by mohl jen v Německu vytvořit na 

240.000 pracovních míst a mimo jiné by měl snížit produkci uhlíkových emisí a také 

závislost evropských zemí na dalších zdrojích energie. /22/ 

 Svou významnou úlohu sehrálo fotovoltaické odvětví rovněž ve Frankfurtu, kde 

byla do příchodu společnosti First Solar vysoká nezaměstnanost. Samotná společnost dala 

práci množství místních lidí, následně se pozvedla celá lokální ekonomika, od taxi služeb a 

ostatních logistických firem až po místní restaurace a obchody. Je třeba si uvědomit, že 

fotovoltaické odvětví může mít větší pozitivní dopad na ekonomiku, společnost a ve svém 

důsledku hlavně na životní prostředí10, než si člověk dokáže představit. Lidé, kteří najdou 

v místě svého bydliště práci, nemusí nikam cestovat, což je přínosné nejen pro ně, ale také 

pro životní prostředí, které tak nadměrně nezatěžuje doprava. /23/ 

 Nakonec i v České republice našla řada lidí práci v souvislosti s rozvojem 

fotovoltaického odvětví. Nejsou to jen výrobní firmy typu Solartec, Schott Solar, Kyocera 

zabývající se výrobou fotovoltaických článků přímo v ČR, nebo firma Fronius vyrábějící 

střídače, ale jsou to také ostatní subdodavatelé působící v České republice, montážní firmy, 

specializované poradenské společnosti např. Ekowatt, s.r.o., neziskové organizace např. 

Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie, o.p.s., projekt Solarní liga a celá řada 
                                                 
10 Zde je příhodné upozornit na provázanost tří elementů– Economy – Environment – Society. Pokud nastane 
mezi těmito elementy rovnováha, pak to může být nejlepší cesta k trvale udržitelnému rozvoji (viz bod C3). 
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dalších. Rovněž by se nemělo zapomínat na dočasně vytvořená pracovní místa při výstavbě 

FVE.  Ve studii „Zaměstnanost ve fotovoltaickém průmyslu v České republice“ lze nalézt 

hrubý odhad v podobě čísla okolo 4.000 zaměstnaných ve fotovoltaickém průmyslu nebo 

v jeho souvislosti v ČR, nicméně lze předpokládat, že toto číslo bude ještě vyšší. /24/ 

 Lidé, kteří mají práci, tvoří kupní sílu, která dále podporuje růst ekonomiky celého 

státu. Dovoluji si vyslovit hypotézu, že lidé, kteří jsou ekonomicky spokojeni, jsou 

spokojeni i v sociální sféře a začínají se více zajímat rovněž i o stav svého životního 

prostředí. 

C2) Problematika akumulace elektrické energie byla naznačena již ve slabých stránkách 

v bodě B3. Zdroje energie jako např. uhelné, paroplynové, vodní, jaderné, aj. elektrárny 

dokáží vyrábět energii konstantně 24 hodin, 7 dní v týdnu. Nevzniká zde potřeba 

elektrickou energii akumulovat, neboť je z těchto zdrojů nepřetržitý přísun energie. To 

v případě fotovoltaiky neplatí a proto zde vzniká příležitost pro výzkum a vývoj akumulace 

elektrické energie.  

C3) Existuje jediné kritérium, podle kterého nás budou lidé, kteří přijdou po nás soudit. A 

to je zdraví přírody, na tom jediném záleží. Trvale udržitelný rozvoj je charakterizován 

jako takový rozvoj společnosti, který současným i budoucím generacím zachovává 

možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost 

přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. /25/ V tomto ohledu může být právě 

solární energetika vhodným udržitelným energetickým zdrojem - nástrojem, který může 

hrát primární úlohu v trvale udržitelné rozvoji společnosti. Na každý pád pokles zásoby 

disponibilních přírodních zdrojů neobnovitelných, povede k většímu čerpání přírodních 

zdrojů obnovitelných.  

Z tohoto pohledu považuje Dr. Šimíčková ve své publikaci sluneční energii za 

alternativu, resp. substituční zdroj k ropě. /5/ Tento nepostradatelný fosilní zdroj může být 

vyčerpán již za 5 let, kdy může dojít k tzv. ropnému zlomu (peak oil), kdy těžba ropy 

dosáhne svého maxima, resp. budou vytěženy levné dostupné zdroje této suroviny. /26/  

Po ropném zlomu, by mohlo dojít k dalšímu bodu, bodu přechodu z těžby 

vyčerpatelného zdroje - ropy, na využívání obnovitelného, nevyčerpatelného zdroje – 

sluneční energii. K přechodu na tento substituční zdroj by mohlo dojít v okamžiku, kdyby 

celkové mezní náklady těžby ropy (neobnovitelného zdroje) dosáhly úrovně mezních 
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nákladů na využití sluneční energie jakožto substitučního zdroje. Mezní náklady 

substitučního – obnovitelného zdroje stanoví mmj. „horní limit“ čerpání neobnovitelného 

zdroje. /5/. Tuto teorii znázorňuje graf 4.1.3, kdy TMC1 jsou celkové mezní náklady na 

čerpání neobnovitelného zdroje, TMC2 celkové mezní náklady na čerpání obnovitelného 

zdroje a Q(NR) – množství těžené nerostné suroviny, která musí jednou zákonitě být 

vyčerpána. BZ – bod zvratu, kdy dojde k rozsáhlému využívání OZE při jejich 

pokračujícím poklesu celkových mezních nákladů. Od bodu BZ nebudou dnešní, chceme-li 

konvenční zdroje energií (ropa, uhlí, zemní plyn) schopny konkurovat OZE, dojde 

k substitučnímu efektu, kdy budou neobnovitelné zdroje energií vytlačeny.  

  

 

Graf 4.1.3: Přechod z neobnovitelných zdrojů na obnovitelné zdroje 

 

S poklesem závislosti na ropě a fosilních palivech a zvýšením využití sluneční, 

větrné a dalších obnovitelných energií zejména biomasy (viz obr. 4.1.4), počítají také USA, 

které tuto predikci prezentovali přes svůj energetický úřad 14.prosince 2009. Ten 

předpokládá, že do roku 2035 se  bude zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů, přičemž jako 

jeden z podstatných faktorů tohoto jevu zmiňuje nárůst cen fosilních paliv, zejména ropy. 

Celková spotřeba energie má pak vzrůst mezi lety 2008 až 2035 o 14 %. Podíl fosilních 

paliv na celkové spotřebě energie v USA by pak měl poklesnout z 84 % na 78 %. /27/ 
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Obr. 4.1.4: Predikce podílu obnovitelných zdrojů (vyjma vodní), podílejících se na 

produkci elektřiny 41 procenty v USA v letech 2008 až 2035 

 

Zdroj: http://www.eia.doe.gov/neic/press/images/2009_17_figure5.jpg 

Cesta přes solární energii, potažmo obnovitelné zdroje může vést k rovnováze. 

Solární energie, resp. fotovoltaika může rovnoměrně pozitivně ovlivnit společnost, 

ekonomiku a životní prostředí. Pro ilustraci je dopad tohoto alternativního zdroje 

znázorněn žlutou barvou v obr. 4.1.5.  

 

Obr.4.1.5: Vliv fotovoltaiky, potažmo celé solární energetiky na společnost, ekonomiku a 

životní prostředí. 
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V oblasti ekonomiky působí zvyšováním zaměstnanosti (která je rozvedena 

v bodě C1), firmy odvádějí státu daně a celková ekonomika roste. Společnost je spokojena, 

neboť má práci, dostatek financí na uspokojení materiálních a společenských potřeb a 

zároveň čistý vzduch, čímž se dostáváme k životnímu prostředí, na který mají solární 

elektrárny při provozu pozitivní dopad v podobě nulových emisí a nulového hluku. Obecně 

jsou tyto tři elementy rozvedeny v celé SWOT analýze.  

C4) Pokud se investor rozhodne stavět velkou FVE, pak by měl vyhledávat brownfieldy a 

stavět je právě na těchto místech, pro která není jiné vhodné využití. Krásným příkladem je 

energetická společnost ČEZ, která se rozhodla vybudovat FVE v prostorech bývalého 

vojenského letiště Boží Dar u Milovic. Na rozloze 150 ha by měla vyrůst solární elektrárnu 

o výkonu 68 MWp./30/  

Počet brownfieldů by se tak díky solární energetice mohl výrazně snížit. Velkou 

měrou by k tomu mohli přispět zastupitelé měst, kteří by při začlenění brownfieldů 

vhodných pro využití FVE do územního plánu, usnadnili a urychlili výběr lokalit pro 

potencionální investory.  

 Touto cestou se rozhodla jít společnost Ray-On, která alokovala svou FVE 

Chabařovice-Vyklice I. do komplexu bývalého palivového kombinátu Ústí nad Labem, s.p. 

(obr. 4.1.6) Jedná se o část hnědouhelné pánve v severočeské oblasti. FVE nezabírá 

zemědělskou nebo jinak hodnotnou půdu, ba naopak vhodně využívá zpevněný půdní 

povrch plochy bývalé manipulační plochy a parkoviště aut. Pozemky, které jsou jinak 

prakticky nepoužitelné, tak slouží k výrobě ekologické energie a umocňují tak zelený 

aspekt FVE. /31/ 
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Obr. 4.1.6: Využití brownfieldu v Ústí nad Labem /31/ 

C5) V České republice dosud neexistuje recyklační program, který by určitým způsobem 

zajišťoval ekologickou likvidaci FVE/FVS, něco podobného na způsob ekologické 

likvidace autovraků či zpětného odběru elektrovýrobků. Naštěstí se můžeme nechat 

inspirovat v sousedním Německu, kde již běží program PV CYCLE. 

 Co je to vlastně program PV CYCLE? Jedná se o mezinárodní neziskovou 

organizaci založenou za účelem ekologické likvidace, resp. recyklace fotovoltaických 

panelů na konci jejich životnosti. Systém je založen na dobrovolnosti firem, které se 

mohou do tohoto programu přihlásit. PV CYCLE byl založen v červenci roku 2007 v 

Německu dvěmi asociacemi – EPIA (European Photovoltaic Industry Association) a BSW 

(German Solar Association) a šesti výrobci. V současnosti sdružuje PV CYCLE na šest 

desítek firem , které se dobrovolně tohoto programu účastní. Podíl těchto firem tvoří 85 % 

evropského fotovoltaického trhu, zahrnující „hráče“ de facto z celého světa (EU, Čína, 

USA, Japonsko a Indie). /32, 33/ 

 Misí této organizace je podporovat recyklační politiku fotovoltaického průmyslu. 

Jen v Německu již vzniklo na osm sběrným míst se specializací na tento „odpad“. Každý 

z účastníků přispívá do tohoto programu poplatkem 0,24 EUR/kg z množství 2 % panelů 
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dodaných na trh. Tento poplatek je pohyblivý a určuje se každoročně na základě finanční 

analýzy představitelů programu PV CYCLE. Z těchto poplatků je hrazen celý tento systém.  

  Česká republika tak má příležitost připojit se k tomuto programu, nicméně přestože 

již koncem loňského roku vznikla Česká fotovoltaická průmyslová asociace /34/, dosud 

nebyly v této problematice učiněny žádné kroky. Jestliže stát garantuje investorům výkupní 

cenu po dobu 20ti let, měl by mít rovněž legislativní záruku ekologické likvidace. 

V opačném případě hrozí vznik „fotovoltaických brownfieldů“, oplocených 

fotovoltaických elektráren instalovaných na zemi, často na orné půdě, o které se nakonec 

bude muset postarat stát. Řešením by mohla být úprava legislativy o podpoře OZE, která 

by zahrnovala povinnost pro investory vytvářet rezervní fond, který by na konci životnosti 

mohl sloužit k likvidaci těchto elektráren a uvedení pozemků do původních stavů. (viz bod 

D5)  

C6) Mohou to být právě nanovlákna, z nichž budou v budoucnosti tvořeny fotovoltaické 

panely. Již dnes se provádějí první testy, navíc v České republice, to když spolupracuje 

liberecká společnost Elmarco se společností ČEZ, a.s. Výhodou panelů z nanovláken je 

jejich obrovský měrný povrh. Dokážou tak absorbovat velké množství slunečního světla a 

díky tomu mohou dobře pracovat i v podmínkách nízké intenzity slunečního záření. 

Dalšími výhodami je nízká hmotnost a flexibilita. Rovněž se předpokládá, že výroba 

elektřiny z fotovoltaického panelu složeného z nanovláken, by mohla v blízké budoucnosti 

stejně „levná“ jako z konvečních zdrojů. /66, 67, 68/ 

D) Hrozby 

D1) S rozmachem fotovoltaiky bohužel došlo k odklonu od původního záměru, jehož 

cílem bylo alokovat fotovoltaické panely na střechy budov. Místo toho se začaly stavět 

obří fotovoltaické elektrárny ve volné krajině, které si navíc investoři zpravidla oplocují. 

Tím dochází nejen k záborům obrovských ploch, ale také k defragmentaci krajiny a 

narušení ekologických vazeb v podobě migračních stezek zvěře a jejich biotopů a 

krajinného rázu.  
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Obr.4.1.7: Ilustrativní příklad č.1. zasazení FVE do krajiny  

 Demonstrativním příkladem pak může být také projekt v Německu u města 

Straubig, kde se počítá s FVE elektrárnou o výkonu 65 MWp instalovanou na hospodářské 

půdě o rozloze 190 ha. /28/ Jak mohou takovéto elektrárny vypadat ukazuje ilustrativní 

obrázek č. 4.1.8 

 

Obr.č.4.1.8: Ilustrativní příklad č.2. zasazení FVE do krajiny  

Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který 

podstatně omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. Z velké míry jsou to však 
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půdy s vysokým významem pro produkci potravin nebo s vysokým významem pro ochranu 

přírody. Zábory půd tak patří mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond jako 

celek. Česká republika by mohla být odstrašujícím příkladem tohoto jevu. Dle dokumentu 

Zpráva o stavu přírody a krajiny v roce 2009 od Agentury ochrany přírody a krajiny je 

česká příroda laicky řečeno menší a menší. Místo polí a luk vznikají nové supermarkety, 

satelitní města, obří parkoviště nebo skladové haly. Každým dnem pokračujeme v záboru 

přírody. Výhled do roku 2040 říká, že se krajina té z 80.let minulého století už nebude 

podobat téměř vůbec. /29/ Její historický vývoj a predikci dle AOPK lze spatřit na 

následujících obrázcích 11 . Svou „troškou do mlýna“ k tomuto jevu tak přispívají i 

fotovoltaické elektrárny. Nicméně subjektivně lze konstatovat, že jsou stále menším zlem, 

než průmyslové haly, výstavba silnic, apod.  

 

 

 

                                                 
11 Na obrázcích je v legendě označení UAT, což je metoda stanovení tzv. oblastí nefragmentovaných 
dopravou, angl. Unfrangmented Areas by Traffic. 
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D2) Vzhledem ke snadné montáži FV panelů se začínají objevovat případy jejich krádeží, 

což platí opět především u instalací na půdě. Vzniká tak riziko menší výroby a ušlého zisku.  

D3) Do jaké míry jsou fotovoltaické instalace odolné vůči přírodním živlům ukáže až čas. 

Vydrží minimálně 20 let12 ničivou sílu orkánů, vichřicí a povodní? A to jak instalace na 

střechách, tak na půdě? I přes možnost pojištění proti těmto hrozbám, mohou mít v tomto 

případě konvenční zdroje výhodu.  

D4) Po technické stránce je možné na vstupu odebírat elektřinu ze sítě a na výstupu ji 

deklarovat jako vyrobenou z obnovitelného zdroje.  

D5) Otázka zní, jakým způsobem a zda vůbec bude probíhat jejich likvidace, neboť ta není 

v zákoně o obnovitelných zdrojích nikde uvedena. Nezůstanou v České republice po 

uplynutí 20ti let, resp. garantované doby výkupních cen, opuštěné oplocené fotovoltaické 

elektrárny? Jakou budou mít jejich provozovatelé motivaci, aby je odstranili z orných půd, 

luk a jiných ploch? Otázka likvidace, popř. recyklace není v zákoně o OZE nikde 

zakotvena, obecně dosud legislativa na konec životního cyklu FV nepamatuje (další 

informace v bodě C5) 

D6) Dne 16.2.2010 reagovaly distribuční společnosti ČEZ, E.ON a PRE na požadavek 

státní společnosti ČEPS, aby pozastavili vydávání kladných stanovisek k žádostem 

o připojování fotovoltaických a větrných elektráren do distribuční sítě 13 . Důvodem je 

potenciální nestabilita distribuční soustavy, resp. riziko výpadku elektrického vedení na 

větším území České republiky a ohrožení bezpečnosti a provozu této soustavy. Toto riziko 

je způsobeno – nedostatečnou kapacitou sítě, nekontinuální, resp. „nárazovou“výrobou 

solárních a větrných elektráren, omezená schopnost trhu absorbovat vyrobenou elektřinu 

z těchto zdrojů a nedostatek zdrojů umožňující regulovat vzniklé výkyvy v DS. Může tak 

dojít  k nerovnováze mezi výrobou a spotřebou, když spotřeba bude v tomto případě nižší. 

/35, 36, 37/ 

 Nedostatečnou kapacitu sítě predikovala koncem roku 2008 už společnost ČEZ 

Distribuce, a.s., která prezentovala na tehdejší 3.České fotovoltaické konferenci následující 

                                                 
12 Po tuto dobu jsou v ČR výkupní ceny pro solární energii garantovány.  
13  V současné době se elektrizační soustava České republiky nachází již za hranicí bezpečné hodnoty 
instalovaného výkonu a výkonu již schváleného k připojení ve větrných a fotovoltaických elektrárnách. Při 
sečtení realizovaných projektů a vydaných kladných stanovisek k žádostem o připojení, je toto číslo vyšší než 
hodnota přijatelná pro bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy ČR. Jeho hodnota činí 8380 MWp 
k datu 23.2.2010 /41/ 
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mapu obr.4.1.9 znázorňující problémové oblasti. Na mapě jsou mmj. vyznačena místa 

s vyšší výrobou, než je spotřeba. /38/  

 

 Obr.4.1.9: Mapa predikce kritických oblastí s nedostatečnou kapacitou sítě pro připojování 

dalších fotovoltaických a větrných elektráren, výhled pro rok 2013 (zahrnuty všechny 

požadavky, vč. zamítnutých) /38/ 

 Aby se ČEPS vyhnul riziku tzv. „blackoutu“ 14  a předešel tak stavu nouze, 

deklaroval, že bude nucen v krajním případě tyto zdroje odstavovat z provozu. /39/ 

Ačkoliv by tento krok mohl a priori pro investory do větrných a fotovoltaických elektráren 

znamenat ohrožení jejich investic, společnosti ČEPS to umožňuje energetický zákon. /40/ 

D7) Jsou to právě spekulanti, kteří stojí za značným množstvím vydaných povolení 

k připojení do DS. Ti jednak nadhodnocují své potenciální projekty a ba co víc, někdy 

nemají ani reálný záměr je připojit, ale pouze si rezervovat kapacitu sítě nebo jednoduše je 

jejich zájmem povolení k připojení prodat třetí straně. Proto je nutné nastavit přísnější 

                                                 
14 Výpadek elektrického vedení 
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pravidla pro udělování povolení k připojování do distribuční soustavy a zejména ustanovit 

nepřenositelnost těchto povolení na třetí strany.  

D8) Při nahlédnutí do blízké budoucnosti, lze spatřit potenciál v malých kogeneračních 

jednotkách, které jsou již dnes poměrně rozšířeny. Jedná se o energetické zařízení 

vyrábějící současně elektrickou a tepelnou energii. Využívají je např. nákupní centra15 

v případě nemožnosti odebírat elektrickou energii z distribuční sítě. Kogenerační jednotky 

tak rovněž umožňují decentralizovanou výrobu energie.  

                                                 
15 Kogenerační jednotky od společnosti Tedom používá např. nákupní středisko Globus v Ostravě – Porubě.  
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4.2 EKONOMICKÁ ANALÝZA  

Fotovoltaické elektrárny se staly výnosnou investicí a potažmo celý fotovoltaický 

průmysl se proměnil v jeden obří „byznys“. V této kapitole bude rozvedeno proč tomu tak 

je a jaké byly začátky, včetně uvedení ostatních souvisejících ekonomických aspektů.  

Dle vyhlášky č. 475/2005 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

podpoře využívání obnovitelných zdrojů byla stanovena ekonomická návratnost 

fotovoltaiky na 15 let při parametrech /42/ :  

1. Doba životnosti výrobny 15 let 

2. Požadavek na účinnost předpokládá konstrukci a umístění fotovoltaických článků 

tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr 

čtvereční aktivní plochy solárního panelu. 

3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje: 

  

Z čehož plyne, že investice vy výši 135 tis. Kč na 1 instalovaný kWp by se měla 

vrátit při dodržení těchto parametrů do 15ti let. 

Novelizace v podobě vyhlášky č. 364/2007 Sb. pak tyto parametry upravuje následovně 

/43/: 1. Doba životnosti výrobny 20 let 

 2. Požadavek na účinnost předpokládá konstrukci a umístění fotovoltaických článků 

tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr 

čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je uvažován pokles výkonu panelu o 

0,8 % jmenovitého výkonu ročně.  

 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje: 

 

Nicméně přestože obě tyto vyhlášky počítají s (doporučenými) investičními náklady ve 

výši 135 tis. Kč / kWp, ani jedna z nich nerozlišuje rozdíl mezi malými a velkými 

instalacemi, resp. mezi instalacemi na střechách budov a instalacemi na zemi. Proč by 

tomu tak mělo být? U velkých instalací (v řádech stovek kWp až MWp) jsou nižší 
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investiční náklady z rozsahu na 1 kWp než u malých instalací na střechy rodinných domů o 

velikosti zpravidla do 5 kWp. Další podstatným faktorem je, že malé instalace si zpravidla 

pořizují fyzické osoby na svůj rodinný dům a do velkých instalací investují právnické 

osoby. V případě fyzických osob se ze zisku vyrobené elektřiny platí navíc sociální a 

zdravotní pojištění, které na rozdíl od daní není po dobu 6ti let osvobozeno.  

4.2.1 Modelový příklad rodinného domu v roce 2008 

Pro ilustraci konkrétního příkladu poslouží častý případ, fyzická osoba s určitým 

příjmem, která má záměr umístit FVS na střechu svého domu. Bude brán v úvahu 

zaměstnaný člověk s průměrným měsíčním příjmem 22.000 Kč. Příjem z prodeje 

elektrické energie pro něj bude příjem vedlejší. Aby mohl elektrickou energii prodávat 

bude mít vyřízenou licenci, identifikační číslo a živnostenský list. Bude se nacházet v 

lokalitě Znojmo, FVS bude umístěn na střeše domu o výkonu 5 kWp, pod sklonem 35°, 

směrem k jihu, uvedení do provozu od 1.1.2008. Přičemž bude zvolena dodávka veškeré 

energie do sítě při výkupní ceně16 13,46 kč / kWh. Produkce vyrobené energie bude v 

prvním roce 4890 kWh / rok (tabulka č.4.2.1.1). Výpočet zahrnuje každoroční snížení 

výkonu po dobu 20ti let FV panelů o 0,8 % a každoroční zvýšení výkupní ceny o 2 % 

(minimální zaručené navýšení ceny dle indexu průmyslových výrobců). Pořízení celého 

systému bude z vlastních prostředků, tzn. bez dotace a bez použití úvěru. 

Vstupní investice (v r. 2008) 

Počáteční investice FVS o výkonu 5 kWp:  658.724 Kč. 

Projektová dokumentace:    20.000 Kč 

Revizní zpráva:     5.000 Kč 

Licence:      1000 Kč                   

Celkem:      684.724 Kč17 

                                                 
16 Jedná se o tzv.  feed in tarif (FiT) 
17 Přestože v tomto případě vychází výše investice 136.944 Kč / kWp, což téměř reflektuje hodnoty dané 
výše uvedenými vyhláškami pro měrné investiční náklady, bylo možné se v roce 2008 setkat s nabídkami 
často vyššími a to běžně přes hranici 150.000 kč / kWp u aplikací na rodinné domy.  



 46 

 

Měsíce  Množství vyrobené elektřiny v kWh 

Leden 

Únor 

Březen 

Duben 

Květen 

Červen 

Červenec 

Srpen 

Září 

Říjen 

Listopad 

Prosinec 

Celkem 

171 

252 

413 

521 

613 

588 

642 

587 

449 

369 

168 

121 

4890 
Tab. č. 4.2.1.1: Produkce vyrobené elektřiny FVS o výkonu 5 kWp, sklon 35°, město 

Znojmo Zdroj: pro výpočet byl použit program dostupný na 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php 

 Jedná se o program v podobě interaktivní mapy, která umožňuje na základě 

naměřených historických dat o slunečním svitu, predikovat množství vyrobené elektrické 

energie za rok i po jednotlivých měsících. Tento program se používá pro predikci vyrobené 

elektřiny u FVE a umožňuje tak kalkulaci návratnosti investice. Zpravidla je navíc 

množství vyrobené elektřiny vyšší než predikované. 
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Tab. č.4.2.1.2: Ekonomika FVS o výkonu 5 kWp (1/2) 

Komentář k tabulce č.4.2.1.2: 

1. sloupec – doba, po kterou jsou garantovány výkupní ceny  

2. sloupec – počet vyrobených kWh / rok, s ohledem na každoroční snížení výkonu o 

0,8 % 

3. sloupec – cena za 1 kWh, při uvedení do provozu od 1.1.2008, s ohledem na 

každoroční minimální zvýšení o 2 % dle indexu cen průmyslových výrobců 

4. sloupec – hrubý příjem za rok z prodeje elektrické energie 
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Tab. č.4.2.1.3: Ekonomika FVS o výkonu 5 kWp (2/2), uvedené částky jsou v Kč / rok 

Komentář k tabulce č.4.2.1.3: 

1. sloupec – doba, po kterou jsou garantovány výkupní ceny 

2. sloupec – základ daně, prvních 6 let osvobození od daní 

3. sloupec – daně ve výši 12 % 

4. sloupec – zdravotní pojištění vypočítáno z částky (příjmy – výdaje) x 6,75 %, 

zákon na osvobození o zdravotního pojištění v tomto případě nepamatuje 

5. sloupec – sociální (důchodové) pojištění, vypočítáno z částky (příjmy - výdaje), 

placeno jen při překročení rozhodné částky, ta činí v prvním roce  51.744 Kč, 

s ohledem na její každoroční minimální zvýšení o 2.000 Kč, zákon na osvobození 

od důchodového pojištění v tomto případě nepamatuje 

6. sloupec – provozní výdaje (PV), 60.000 v podobě měniče 

7. sloupec – odepisování celého systému po dobu 10 let a měniče po dobu 3 let 

8. sloupec – celkové výdaje za rok (sociální a zdravotní pojištění, daně a provozní 

výdaje) 

9. sloupec – čistý roční příjem  
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K výpočtu byl záměrně zvolen způsob veškeré dodávky elektrické energie do sítě 

za výkupní cenu18 13,46 Kč / kWh, který umožňuje výpočet s menší odchylkou než kdyby 

byl použit zelený bonus, u něhož nelze s přesností říct, kolik vyrobené elektrické energie 

majitel FVS přesně spotřebuje a jaký tarif konkrétně platí za odebíranou elektřinu. Rovněž 

byla zvolena lokalita s nejvyšším podílem slunečního svitu, jak je patrno z obr.4.2.1.4. 

Tento výpočet ilustruje maximální19 návratnost investice, která by se měla vrátit nejpozději 

ve 12. roce od uvedení do provozu a následně by měla svému majiteli za dobu osmi let 

vydělat 566.995 Kč „čistého“. V tab. č.4.2.1.3 lze vidět v 8.-12. roce nulové platby 

v podobě daně, zdravotního a sociálního pojištění. Příčina je v odpisech, díky kterým jsou 

náklady v těchto letech vyšší než příjmy.  

 Pro ekonomickou analýzu může potenciální zájemce o FVS použít program 

EFEKT, který si může zakoupit na webové adrese http://efekt.xf.cz/. Tento program byl 

vyvinut speciálně pro ekonomické hodnocení alternativních investic.   

 

 

Obr.4.2.1.4: Energie slunečního záření v ČR, dopad na vodorovnou plochu /44/ 

                                                 
18 Cena platná pro rok 2008. 
19 Maximální návratnost je v tomto případě definována nejlepší zvolenou lokalitou v ČR s jedním 
z nejvyšších podílů slunečního svitu. V ostatních lokalitách tak může být návratnost delší.  
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4.2.2 Zelený bonus vs. feed in tarif (FiT) 

V předchozím modelovém přikladu, byl pro ekonomickou analýzu použit tzv. feed 

in tarif. Jeho charakteristikou je, že veškerou vyrobenou elektřinu výrobce dodává rovnou 

do distribuční sítě, aniž by jakoukoliv část z této vyrobené elektřiny spotřeboval. Za 

vyrobenou elektřinu dodanou do distribuční sítě dostává od distribuční společnosti (ČEZ, 

E.ON, PRE) výkupní cenu (např. v roce 2008 - 13, 46 Kč/kWh), která je nepatrně vyšší 

než tzv. zelený bonus.  

Zelený bonus je označení pro režim, kdy výrobce část nebo veškerou vyrobenou 

elektřinu spotřebovává a to co nespotřebuje jednoduše dodá do distribuční soustavy. V 

okamžiku, kdy spotřebovává svou vyrobenou elektřinu z fotovoltaiky, neodebírá elektřinu 

z distribuční soustavy, což je samozřejmě podstatný ekonomický aspekt, neboť ušetří za 

elektřinu, kterou by jinak odebíral. V režimu zeleného bonusu tak výrobce za veškerou 

vyrobenou elektřinu dostává nepatrně nižší sazbu (např. v roce 2008 – 12, 65 Kč/kWh) 

bez ohledu na to, kolik ji dodá do distribuční sítě. Dodané přebytky do sítě může navíc 

výrobce prodat obchodníkovi nebo je zkusit nabídnout distribuční společnosti.  

Při rozhodování, kterou variantu podpory zvolit, zda feed in tarif či zelený bonus by 

mohla sehrát významnou roli právě spotřeba. Výhodnost a využitelnost zeleného bonusu se 

tak může jevit v případech, kdy alespoň část vyrobené elektrické energie spotřebujeme, 

resp. dokážeme vyrobenou elektřinu spotřebovat v okamžiku výroby, což znamená během 

dne. Volbu feed in tarifu můžeme v tomto případě chápat spíše jako alternativní investici, 

neboť si nesnižujeme energetickou spotřebu a jde nám výhradně o finanční zisk. Zelený 

bonus se vyplatí pro budovy typu školy, administrativní budovy, tovární haly, nákupní 

střediska aj. Podstatné je rovněž nejen denní spotřeba, ale také kontinuální spotřeba 

z hlediska celého roku. Dalším faktorem při rozhodování zda zvolit zelený bonus nebo 

feed in tarif je aktuální cena elektřiny, resp. cena dle zvoleného tarifu pro odběratele.  
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4.2.3 Hypotéza 1/3 

Hovoříme-li o aplikaci FVS na rodinný dům, v němž žije 4-členná rodina, musíme 

si uvědomit následující. Nejvíce elektřiny spotřebuje rodina, kdy slunce ještě nesvítí nebo 

už nesvítí, tzn. ráno a večer, popř. za snížené intenzity slunečního záření. Ráno se lidé 

vypravují do práce a školy, přes den zpravidla nejsou doma a opět se vracejí odpoledne, 

resp. k večeru. Nejvíce elektřiny tak rodina spotřebuje, kdy je doma, při svícení, při použití 

elektrospotřebičů jako je počítač, televize, rádio, aj. Z toho vyplývá, že v době 

maximálního výkonu FVS – přes den, se pravděpodobně nespotřebuje veškerá vyrobená 

energie, ale pouze část, např. na provoz mrazničky, ledničky, aj. elektrospotřebičů 

zapojených v pohotovostním režimu. Maximální využitelnost energie z FVS může být 

v tomto případě naopak o víkendech.  

Hypotéza 1/3 vychází z toho, že za celý měsíc dokáže 4 členná rodina nahradit 

odběr ze sítě (vlastní spotřebu) pomocí FVS jen z jedné třetiny. Při konkrétním příkladu z 

praxe, kdy má tato rodina měsíční spotřebu 325 kWh20, dokáže nahradit FVS 108 kWh / 

měsíc, tzn. že pouze toto množství lze vynásobit sazbou 16,65 Kč / kWh 21, nevyužitý 

přebytek z FVS je dodán do sítě za sazbu 12,65 Kč / kWh + 0,81 Kč / kWh v případě, že 

tyto přebytky odebírá E.ON. /51/ 

4.2.4 Srovnání zeleného bonusu a výkupních cen při aplikaci hypotézy 

1/3 

Počet spotřebovaných kWh vyrobených FVS za rok: 1296 * 16,65   = 21.578 Kč 

Počet nespotřebovaných kWh vyrobených FVS za rok: 3594 * 12,65 = 45.464 Kč 

Možný odkup nespotřebovaných kWh E.ON(em): 3594 * 0,81 = 2.911 Kč 

                  Zelený bonus za rok celkem:  69.953 Kč 

 

 

                                                 
20 Konkrétní příklad spotřeby elektřiny čtyř člennou rodinou ve výši 325 kWh potvrzuje také článek z MF 
DNES ze dne 26.2.2008, ve kterém se uvádí průměrná roční spotřeba domácnosti ve výši 16.000 Kč /45/ 
21 Pro hypotézu 1/3 budeme uvažovat sazbu za odebíranou elektřinu ve výši 4 Kč/kWh, kterou rodina ušetří, 
tím, že ji neodebere, tudíž ji přičteme k 12, 65 Kč/kWh za vyrobenou elektřinu. 
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Porovnání s výkupem veškeré energie do sítě: 

Dodávka veškeré vyrobené energie FVS do sítě za sazbu 13,46 Kč / kWh bez možnosti 

takto vyrobenou energii spotřebovávat: 4890 kWh * 13,46 Kč = 65.819 Kč 

Ze srovnání je zřejmé, že pokud by platila hypotéza 1/3, pak by mělo být 

výhodnější pro majitele FVS zvolit zelený bonus a to i v případě, že by se nepodařilo 

přebytky prodat. Navíc zde existuje předpoklad zdražující se elektřiny v čase, tzn. že k 

částce 12,65 Kč / kWh bude časem přičítána vyšší částka než je 4 Kč / kWh. Vše záleží na 

výši spotřeby rodinného domu. Pokud se podaří spotřebovat alespoň jednu třetinu 

vyrobené elektřiny z FVS, pak by měl být zelený bonus výhodnější.  

 Polemika nad neustálým růstem cen elektrické energie je na místě. Z dlouhodobého 

hlediska je více než pravděpodobné, že cena elektřiny bude neustále růst. Je o tom 

přesvědčen také generální ředitel společnosti ČEZ, a.s. Judr. Martin Roman, který to 

deklaroval na své přednášce na veletrhu Kariéra 2010+ dne 9.3.2010 a podložil to 

argumentem, že spotřeba elektrické energie je funkcí HDP, tzn. vzroste-li  HDP => 

vzroste spotřeba elektrické energie.  

Nedávná historie nám ukázala, že krátkodobě je pokles cen možný, to když se 

v důsledku ekonomické krize, resp. snížené poptávky, cena elektřiny snížila. De facto se 

potvrdila slova pana Romana, neboť v této souvislosti došlo k poklesu HDP.  

4.2.5 Modelový příklad – střešní instalace – 1,28 MWp 

Druhý modelový příklad bude převzat z přednášky ing. Mezuliána na Stavebním 

fóru v Ostravě dne 25.11.2009. Jedná se o střešní instalaci na nákupní středisko, o výkonu 

1,28 MWp. Investiční náklady v tomto případě byly vztaženy k polovině roku 2009. /46/  

Specifikace vzorového návrhu: 

Celková plocha střechy:  50.000 m2 

Zastavěná plocha panely :  7.480 m2 

Špičkový výkon panelu:  230 Wp 

Počet panelů:    5.565 ks 
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Instalovaný výkon:  1.279,95 kWp 

Předpokládaná výrobe EE: 1.182,4 MWh/rok 

Vlastní spotřeba EE:  5.9 MWh/rok 

Investiční náklady: 

Celková cena investice: 130.330.000 Kč 

Cena v Kč / kWp:  101.824 Kč 

Procentuální složení investice: 

63 % FV panely 

15 % konstrukce + montáž 

10 % elektroinstalace 

7 % střídače 

5 % ostatní (montážní práce, ochrany, monitoring, projektová dokumentace, zkušební 

provoz, revize, aj.) 

Provozní náklady 

Vlastní spotřeba:   70.000 Kč/rok 

Pojištění:    195.000 Kč/rok 

Údržba:    586.000 Kč/rok 

Revize, monitoring, režijní náklady:  270.000 Kč/rok 

Celkem:    1.121.000 Kč/rok 

Provozní příjmy: 

Vyrobená EE:    1.182,4 MWh/rok 

Zelený bonus:    11.810 Kč/MWh 

Příjmy za ZB22:    13.964.000 Kč / rok 

Příjmy za nespotřebovanou EE: 2.802.000 Kč / rok 

Celkem:    16.766.000 Kč / rok 

V tomto případě je rozdíl mezi provozními náklady a příjmy 15.645.000 Kč / rok, z čehož 

je při investičních nákladech 130.330.000 Kč zřejmá prostá návratnost do 9ti let. Dnes by 

byla návratnost ještě nižší, což potvrzují nejen slova ing. Mezuliána.  

                                                 
22 ZB = zelený bonus 



 54 

4.2.6 Vybrané ekonomické aspekty 

FV panely tvoří majoritní část investičních nákladů a díky jejich snižující se ceně se 

snižuje také celková výše investice. Na trhu lze k datu 10.3.2010 nalézt fotovoltaické 

panely za cenu 1,35 EUR/Wp. Pakliže je kurz z téhož dne dle ČNB v přepočtu 25,62 

Kč/EUR, vychází cena fotovoltaických panelů na 34.587 Kč / kWp. /47/ 

Za poklesem cen fotovoltaických panelů stojí několik faktorů. Mezi nejvýznamnější 

lze zařadit masovou výrobu v Číně, která exportuje FV panely do ČR, potažmo do celého 

světa. Na další zajímavý aspekt upozornila ve svém článku Paula Mints /48/, již neplatí, že 

německá či jiná evropská značka fotovoltaických panelů je vyráběna v Evropě. Evropské 

firmy se naučily využívat levné pracovní síly z Asie a zadávají tak výrobu tam, ačkoliv 

z výrobní linky sjíždí FV panely pod jejich názvem. Tuto strategii provádí řada firem, mezi 

nimi např. i český Solartec. De facto to lze chápat jako určitou formu outsourcingu, kdy si 

výrobní firma produkty nevyrobí, ale výrobu zadá jiné firmě, která ji dokáže provést 

levněji. Vzhledem k tomu, že se fotovoltaické panely nakupují v eurech, je dalším 

důležitým ekonomických aspektem vývoj kurzu koruny vůči euru (CZK/EUR), jehož 

vývoj ilustruje obr. 4.2.6.1 

 

Obr.4.2.6.1: Vývoj kurzu CZK/EUR 
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Od roku 2005, kdy byl mmj. schválen zákon č. 180/2005 Sb., koruna kontinuálně 

posilovala až ke svému maximu v polovině roku, konkrétně k datu 21.7.2008, kdy se 

dostala na historickou úroveň 22,97 CZK/EUR. Vzhledem k tomu, že panely tvoří největší 

část nákladů z celé fotovoltaické aplikace, výrazně se snížila celková výše investice. 

Rovněž se prohloubil rozdíl mezi velkými a malými instalacemi, kde u velkých instalací 

jsou nižší náklady na 1 kWp z rozsahu, než u instalací pro rodinné domy.  

 Přestože se energetický regulační úřad pokusil na konci roku 2008 o symbolické 

rozdělení výkupních cen pro rok 2009, kdy bylo snahou zvýhodnit střešní instalace, bylo 

toto rozdělení nedostatečné. 

 

Tab.4.2.6.2: Rozdělení cen pro rok 2009, do a nad 30 kWp /52/ 

Trh vybízel k radikálnějšímu omezení, resp. rozdělení jednotlivých instalací, tak jak 

to demonstruje následující tabulka 4.2.6.3. Ve Francii, Německu, Itálii nebo Švýcarsku 

fungovalo rozdělení, kdy na zemní instalace byla nejnižší podpora a na střešní instalace 

podpora nejvyšší. U střešních instalací dokonce některé země rozdělují, zda jsou panely 

integrovány přímo do budovy a nahrazují tak střešní krytinu nebo jiné části budov. Ve 

Švýcarsku se tak můžeme setkat s rozdílem výkupní ceny dle umístění panelů až o 46 %. 

Jiné země jako např. Španělsko zvolili restrikci v podobě ročního limitu instalovaného 

výkonu, který stanovili na 500 MWp.  
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Tab.4.2.6.3: Výkupní ceny a restrikce v roce 2008 v ostatních vybraných zemích /50/ 

V Německu pak každoročně snižují výkupní ceny dle množství instalovaného 

výkonu za uplynulý rok, navíc opět rozdílně pro malé a velké instalace, resp. pro instalace 

na střechách a instalace na zemi (viz obr.4.2.6.4). Určování výkupních cen se tak stává 

flexibilní, reflektuje situaci na trhu a zamezuje situacím krizovým a spekulativním.  
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Obr. 4.2.6.4: Určování výkupní ceny, resp. její plánovaný pokles v Německu dle 

instalovaného výkonu, rozličně pro malé a velké instalace /50/ 

Vyvstává tak otázka. Proč vláda nenastavila obdobné podmínky jako tomu je 

v zahraničí, kde již mají řadu zkušeností? Není snadnější učit se z chyb druhých, než 

z vlastních? Předešlo by se tak situaci, do které se Česká republika dostala.  

Komparace investic 

Fotovoltaika se zdá být výhodnou investicí. Základní nevýhodou však zůstává 

nízká likvidita, tedy možnost přeměnit investici, resp. aktivum na hotové peníze. V případě 

rizika však existují garance státu a každoroční inflační vyrovnání v minimální výši 2 %. 

Pozitivem je také pravidelné cash-flow.  

Nicméně na trhu se nabízí také jiné možnosti investic. Jednou z nich může být 

nákup akcií ČEZ, a.s. Důvody proč srovnání právě s tímto akciovým titulem: jedná se o 

energetický sektor, polostátní firma, pravidelné vyplácení dividendy, majoritní podíl na 

energetickém trhu v ČR a v neposlední řadě jedno z investičních doporučení říká kupuj 
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akcie té společnosti, jejíž produkty spotřebováváš (v našem případě elektrická energie) /53/. 

Základním pozitivem akcií je právě vysoká likvidita, avšak jedná se o rizikovou investici, 

neboť zde neexistují žádné garance. Cenu akcií vždy utváří trh, resp. střet nabídky a 

poptávky. Existuje zde pouze pravděpodobnost růstu nebo poklesu daného akciového titulu.  

Výhodná výkupní cena začala být pro fotovoltaiku až od 1.1.2006. Podívejme se 

tedy, jak by se vedlo investorovi, který by místo pořízení fotovoltaického systému na svůj 

rodinný dům, investoval ve stejné době částku 685.000 Kč. Vývoj akcií ČEZu ukazuje 

následující graf. 

 

Graf 4.2.6.5: Vývoj akcií ČEZu od roku 2005, zdroj – obchodní platforma společnosti FIO 

K datu 2.1.2006 byla cena akcie ČEZu cca 742,82 Kč/akcii. /54/ Pakliže by 

investor nakoupil za částku 685.000 Kč, obdržel by přibližně 922 ks akcií. Ty mu 

umožňují nárok na vyplacení dividendy, jejíž výše pro jednotlivé roky je uvedená 

v následující tabulce č. 4.2.6.6. Dividenda je uváděná v hrubém, abychom dostali hodnotu 

v čistém je zapotřebí odečíst 15 % srážkovou daň.   
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Tab.4.2.6.6: Výše dividendy vyplácená společností ČEZ za jednotlivé roky /55/ 

V jednotlivých letech tak náš akcionář obdrží: 

- v roce 2006: 922 ks x (15 Kč x 0,85) = 11.755,5 Kč (1,7 % / rok) 

- v roce 2007: 922 ks x (20 Kč x 0,85) = 15.674 Kč    (2,2 % / rok) 

- v roce 2008: 922 ks x (40 Kč x 0,85) = 31.348 Kč   (4,6 % / rok) 

- v roce 2009: 922 ks x (50 Kč x 0,85) = 39.185 Kč   (5,7 % / rok) 

- v roce 2010: 55 Kč brutto? 

Jak ukazuje jednoduchý výpočet, v případě, kdy by se investor rozhodl peníze 

investovat  do akcií, než-li do fotovoltaického systému na střechu svého domu, čistý 

dividendový výnos by mu patrně umožnil v prvních letech z části a v dalších letech zcela 

pokrýt účet za elektrickou energii. Pro rok 2010 bude s největší pravděpodobností opět 

vyplacena dividenda vyšší než v předchozím roce /56/.  

 Další výhodou investice do akcií oproti FVS je, že v případě fyzické osoby odpadá 

povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, nemusí se vést účetnictví a možnost akcie 

kdykoliv prodat, přičemž pokud je prodá po půl roce od držení je navíc osvobozen od daně 

z příjmu. Případy, kdy by investor prodával FVS nejsou dosud známy. K čistému 

dividendovém výnosu můžeme připočíst každoroční průměrný23 růst hodnoty akcií, který 

od roku 2006 činí do dnešní doby24 v průměru 5 %. Sečteme-li procentuální dividendový 

výnos a procentuální tržní růst naši akcie, dostáváme se až na hodnotu přes 10 %, navíc je 

                                                 
23 Díky volatilitě akcií je tento růst každoročně různý, nicméně od okamžiku nákupu do níže uvedeného data 
činí v našem případě v průměru 5 % / rok. 
24 K datu 12.3.2010, kdy cena akcie ČEZ je lehce přes 900 Kč.  
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pravděpodobné, že tato hodnota se bude nadále zvyšovat. Jak ukázal modelový příklad 

rodinného domu, průměrný roční čistý výnos FVS činí rovněž 10 %, avšak se zásadním 

rozdílem, u FVS čekáme, až se nám investovaná částka vrátí po dobu několika let, kdežto u 

akcií ji máme kdykoliv k dispozici.  

 Výstavbu velkých fotovoltaických elektráren však často financují nejrůznější fondy 

a banky, pro které jsou nejdůležitější státem nastavené garance, které u akcií nikdy 

nenajdeme. Nejrůznější fondy investující do fotovoltaiky (ať už investiční, či jiné) tak 

mohou svým klientům nabídnout garantovaný roční výnos ve výši např. 3 % a stále mají 

zisk až několik procent.  

 Zcela jinou alternativou pak jsou tzv. solární fondy. Ty umožňují lidem nepřímo 

investovat do fotovoltaiky. Princip je jednoduchý. Zájemce – investor pouze vloží do 

tohoto fondu částku v určité výši, např. u společnosti IBC Solar minimálně 5000 EUR a o 

více se de facto nestará. Dle procentuálního podílu mu je poté pravidelně vyplácen zisk, 

který je samozřejmě snížen o administrativní náklady za řízení fondu. /57/ 

 Zajímavou možností jak participovat na fotovoltaických projektech bez toho, aniž 

by člověk musel vložit do projektu jakékoliv finance je pronájem střech. Za účelem 

koncentrovat nabídku a poptávku do jednoho místa vznikla v České republice tzv. střešní 

burza. Ta umožňuje majitelům optimálních25 střešních ploch nabídnout je investorům, kteří 

jimi nedisponují./58/ 

                                                 
25 Za optimální se v tomto případě považuje možnost alokovat panely směrem k jihu pod sklonem přibližně 
35°, bez zastínění a při minimální využitelné ploše střechy 200 m2 u šikmé střechy, 400 m2 u vodorovné 
střechy.  
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NewConnect – kapitál nejen pro OZE 

 Nejen fotovoltaika, ale potažmo celý energetický sektor je kapitálově náročný. 

Jednou z nejběžnějších metod je úvěrování od bank. Pro kvalitní projekt postačí např. 

vlastní investice ve výši 20 % a 80 % dodá banka. Nicméně nabízí se i jiný pohled.  

V České republice se objevily dvě firmy z odvětví obnovitelných zdrojů, které 

využily financování v podobě vstupu na burzu. Konkrétně se jedná o polskou burzu 

NewConnect, která je součástí Varšavské burzy (WSE). NewConnect byl spuštěn v roce 

2008 a umožňuje firmám IPO26  menšího rozsahu než je tomu přímo na hlavním trhu 

Varšavské burzy. Zprostředkování vstupu umožňuje burzovní společnost Cyrrus. Firmy, 

které na tento kapitálový trh vstoupily jsou BGS Energy plus, a.s. (BGS) zabývající se 

výstavbou a developmentem bioplynových stanic a firma Photon energy, a.s. (PHO) – 

developer fotovoltaických elektráren a provozovatel střešní burzy. O úspěšnosti obou 

společností a potenciálu tohoto segmentu trhu svědčí následující graf č. 4.2.6.7, na kterém 

je znázorněn vývoj kurzu obou společností od vstupu na burzu. /60/ 

 

Graf č. 4.2.6.7: Vývoj kurzu akcií společností BGS a PHO od uvedení na burzu 

NewConnect /59/ 

                                                 
26 Primární úpis akcií, z anglického Initial Public Offering. 



 62 

5 Projekt PV LEGAL 

Při budování fotovoltaických elektráren na rozlehlých plochách nebo 

fotovoltaických systémů na střechy rodinných domů je nezbytné projít administrativním 

procesem, který lze subjektivně hodnotit jako složitý a místy až zbytečně dlouhý. S  někdy 

až zbytečnou „byrokracií“ se lze setkat nejen v České republice, ale potažmo ve všech 

státech, kde je fotovoltaika podporována. Za tímto účelem byl spuštěn projekt PV LEGAL. 

 Cílem tohoto nadnárodního projektu je „odbourat“ právně – administrativní bariéry 

pro FV instalace. Do projektu je zapojeno 12 států (Bulharsko, Česká republika, Francie, 

Itálie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Velká 

Británie). Mmj. jsou vyhodnocovány praktické zkušenosti z hlediska času a finančních 

nákladů. Projekt je zaměřen na transparentnost 27  administrativních požadavků na 

investory a zájemce. V jeho rámci mezi sebou spolupracuje několik národních 

fotovoltaických asociací, jenž jsou společně s ostatními zpracovateli a partnery projektu 

uvedeni níže. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Inteligent 

Energy Europe. 

Zpracovatelé a partneři projektu: 

Koordinátor – German Solar Industry Association (BSW-Solar) 

Partneři: European Photovoltaic Industry Association (EPIA), French Renewable 

Energy Association (SER), French Solar Energy Professional Association (ENERPLAN), 

Eclareon Ltd, Hellenic Association of Photovoltaic Companies (HELAPCO), Association 

of Italian Photovoltaic Industries (ASSOLARE), Polish Society for Photovoltaics (PTPV), 

Slovenian Photovoltaic Industry Association (ZSFI), Spanish Photovoltaic Industry 

Association (ASIF), UK Renewable Energy Association (REA) 

Spolupracující organizace : Holland Solar (NL), Czech RE Agency (CZREA), Portuguese 

Photovoltaic Industry Association (APESF), Bulgarian PV Association.  

                                                 
27  Nechť je demonstrativním příkladem postup stavebních úřadů, kdy jednotlivé stavební úřady někdy 
vyžadují stavební povolení nebo stavební ohlášení, jindy nevyžadují naopak nic. Kritéria na základě, kterých 
se rozhodují jsou subjektivně nepochopitelná. Svůj podíl viny na tom může mít špatná metodika, resp. 
individuální výklad stavebního zákona stavebními úřady.  
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Co si vlastně představit pod pojmem právně – administrativní bariéry? Můžeme je 

definovat jako procesy založené na předpisech státní správy nebo provozovatelů 

distribuční soustavy, které prodlužují plánování a instalaci FV elektráren v Evropě. Tyto 

bariéry vznikají v souvislosti s požadavky orgánů státní správy nebo provozovatelů sítí na 

informace, např.: žádosti, registrace, licence, zprávy, apod. Nadměrné požadavky tak 

významně prodlužují dobu instalace, případně ji zcela znemožňují. Zdlouhavost procesů je 

často způsobována vnitřními pracovními a komunikačními procesy mezi autoritami a/nebo 

provozovateli distribučních sítí, což se může jevit jako záměrné zdržování realizací FV 

elektráren. 

Zpracování projektu probíhá v podobě vytvoření komplexní systematické databáze, 

která by měla umožnit objektivní posouzení aktuální situace právně – administrativního 

procesu. Výsledky by měly napomoci všem zainteresovaným stranám, zejména 

zákonodárcům při tvorbě legislativy a fotovoltaickému průmyslu. Výsledky budou 

zpracovány do podoby návrhů a doporučení pro každou zúčastněnou zemi. Cílem je 

směřovat k jednoduššímu administrativnímu procesu FV projektů a k implementaci úprav 

do stávajících právně-administrativního rámce. Celkem bude uspořádáno 8 národních 

seminářů pro zákonodárce a provozovatele distribučních sítí. Na těchto seminářích budou 

zainteresované strany28 diskutovat k dané problematice.  

5.1 Sběr dat – praktická část 

Pro sběr dat byly pro všechny země vytvořeny univerzální dotazníky, aby mohlo 

dojít ke komparaci nastavených podmínek mezi jednotlivými státy. V každém státě se pak 

dotazují zainteresované strany, zejména firmy, které realizují fotovoltaické projekty, 

mající nejlepší zkušenosti s danými problémy. Dotazování probíhá ve dvou fázích, přičemž 

obecně je dotazník rozdělen do několika etap. 

                                                 
28 Zákonodárci, státní správa, provozovatelé distribučních sítí, fotovoltaický průmysl, aj. 
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Etapy právně administrativního procesu: 

1. Site selection – výběr místa/lokality, získání pozemku (nákup nebo pronájem plochy), 

posouzení vhodnosti daného místa  

2. Electricity production – úkony a dokumenty nezbytné pro získání licence pro podnikání 

v energetice 

3. Administrative process – stavební povolení, vyjmutí ze ZPF, aj. povolení 

4. Grid connection permit – předběžná komunikace s provozovateli DS, povolení 

k připojení do DS, rezervace připojení,… 

5. Support scheme – podmínky pro získání podpory – FiT vs. zelený bonus 

6. PV system construction – výstavba – montáž FV systému 

7. Grid connection and operation – připojení a provoz 

8. Financing – kroky potřebné k získání úvěru, ostatní financování 

9. Corporate Legal-Fiscal – administrativní nároky na firemní chod - strukturu (soc. a 

zdrav. pojištění, daně,…) 

10. Dismantling - demontáž 

Dotazníky jsou zpracovávány pro několik segmentů, jenž byly pro ČR navrhnuty 

následovně: 

Segment A – malé instalace na střechách rodinných domů: 

- subsegment A1 – malé instalace do 5 kWp, zelený bonus 

- subsegment A2 – malé instalace do 5 kWp výkupní cena 

- subsegment A3 – malé instalace do 20 kWp 

Segment B – střechy průmyslových budov nad 20 kWp 

Segment C – velké instalace na zemi 

- subsegment C1 – instalace na zemědělské půdě 

- subsegment C2 – instalace v průmyslových zónách a na brownfieldech 

5.1.1 Fáze č. 1 – zjišťování – definování bariér 

V první fázi se zjišťují konkrétní bariéry – problémy, s nimiž se firmy při 

realizování FV instalací setkávají. Tato fáze je označena jako Main Research. 

Z průzkumu vyplývá následující seznam překážek, kroků, se kterými se v praxi lze setkat: 
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Etapa 1. – „Site selection“: - potvrzení o oprávnění k užívání stavby – je nutné získat 

některé z těchto dokumentů - jednostranný souhlas vlastníka, nájemní smlouvu, věcné 

břemeno, kupní smlouva – přestože vlastník a žadatel je často tatáž osoba.  

- vyloučení FVE z územních plánů některých měst, nevole úředníků situaci řešit. 

Problémy jsou u malých FVE relativně menší než u velkých. 

- neznalost problematiky některých obecních stavebních úřadů, komplikované 

žádosti o územní souhlas 

Etapa 2. – „Electricity production“: - doklad vztahu k nemovitosti – výpis z listu 

vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí 

- vyjádření stavebního úřadu – potvrzení stavebního úřadu, že se nevyžaduje 

ohlášení ani stavební povolení ani oznámení, příp. doložení kolaudačního 

souhlasu 

- vyrovnání závazků vůči dodavateli  smlouva o dodávce, předávací protokoly, 

konečná fakturace za dílo, potvrzení o úhradě všech závazků vůči dodavateli 

- revize – revizní zpráva 

- žádost o licenci – žádost o udělení licence 

- vyjádření stavebního úřadu – doložení oznámení užívání či kouladačního 

souhlasu  

- ERÚ poskytuje část formulářů na vyžádání (nejsou na internetu ke stažení), ale 

na jejich užití trvá, dlouhé vyřizování žádostí, žádost pro malé FVE zbytečně 

složité, pravidla a postupy pro udělení licence nejsou vždy jednoznačné, 

požadavek na ustanovení odpovědné osoby i pro malé FVE v případě, kdy 

majitel provozuje tuto FVE jako s.r.o.  

Etapa 3. – „Administrative process“: - v případě zařízení instalovaných na stavbu popř. do 

stavby se podle metodické pomůcky MMR z listopadu 2009 jedná o změnu dokončené 

stavby, konkrétně o stavební úpravy dokončené stavby. Podle § 91 odst. 3 písm. a) 

stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy rozhodnutí o změně stavby ani územní 

souhlas. Následně není pro malé systémy pro vlastní spotřebu vyžadováno stavební 

povolení ani ohlášení stavby. Za systémy pro vlastní spotřebu jsou považovány takové, pro 

které se žádá zelený bonus, horní hranice velikosti takového systému však není určena. 

V případě zařízení instalovaných na ploché střeše na konstrukci, která zajišťuje, že mají 

panely optimální sklon, se však stavba zvyšuje, mohlo by se tak jednat spíše o nástavbu a 
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některé stavební úřady by tedy mohly v souladu s § 96 stavebního zákona vyžadovat 

vydání územního souhlasu.  

- je-li vyrobená elektřina určena k prodeji, je podle metodické pomůcky MMR 

nutné ohlášení a oznámení stavebnímu úřadu, nebo stavební povolení a 

kolaudační souhlas, případně veřejnoprávní smlouva nebo certifikát 

autorizovaného inspektora a oznámení stavebnímu úřadu, následující kroky jsou 

nutné jen v případě stavebního povolení 

- podmínkou pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení může být 

vydání závazných stanovisek či rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny orgánem ochrany životního prostředí. Do úvahy připadá zejména 

závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu dle § 12 zák. o OPK, závazné 

stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku § 3 a § 6 zák. o OPK, 

souhlas s činností v oblasti soustavy NATURA dle § 45e zák. o OPK či 

výjimka ze zákazu ve zvláště chráněných územích dle § 16 zák. o OPK a jiných.  

- souhlas k činnosti v památkové rezervaci a památkové zóně – u staveb 

v památkových zónách a jejich okolí a na památkově chráněných stavbách a 

v jejich ochranném pásmu si investor musí předem vyžádat závazné stanovisko 

k provedení stavby terénním úpravám nebo umístění zařízení FVE (orgán státní 

památkové péče) 

- podle metodické pomůcky MMR je vyžadováno stavební povolení od výkonu 

10 kWp vždy, u menších výkonů záleží na názoru stavebního úřadu 

- problémem je nejednotný výklad metodického pokynu MMR, v některých 

případech je horní hranice velikosti systému, pro který není vyžadováné 

stavební řízení, vyšší než 5 kWp 

- problém s instalacemi v CHKO, nejsou jednotná pravidla 

- na různých místech jsou různé odlišné požadavky stavebních úřadů 

- vyskytují se problémy s památkáři i v zónách, kde nebyly očekávány 

- sousedé mohou vznést námitku ve stavebním řízení 

- celková administrativní zátěž je u malých FVE zbytečně vysoká, rozsah 

různých potvrzení (hasiči, hygiena) určuje stavební úřad, dlouhé lhůty pro 

vydání stavebního povolení 
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Etapa 4. – „Grid conneciton permit“: - nezbytný - projekt – výkresová dokumentace – 

jednopólové schéma zapojení FVE, situační schéma, snímek katastrální mapy  

- vyplněný dotazník pro výrobnu 

- vyplněná žádost o připojení s výše uvedenými přílohami, na základě 

předložených dokumentů distribuční společnost rezervuje kapacitu připojení 

- různé formuláře u jednotlivých distribučních společností  

- někdy nesmyslné přílohy (souhlas vlastníka, i když vlastníkem je žadatel) 

- zdlouhavé vyřízení žádosti 

- malá informovanost pracovníků v zákaznických centrech distribučních 

společností 

- problém s připojováním do distribuční sítě ČEZ v podobě prodlužování doby 

mezi žádostí a připojením (i 5 měsíců) 

- dlouhé lhůty provozovatele DS na provedení nutných úprav na vedení či měření 

bez možnosti je ovlivnit 

Etapa 5. – „Support scheme“: - smlouva – návrh smlouvy o podpoře výroby elektrické 

energie 

Etapa 6. – „PV Systém construction“ – převzetí stanoviště, revize zařízení 

Etapa 7. – „Grid connection and operation“: - podklady pro smlouvu – stanovisko 

k žádosti o vyvedení výkonu, revizní zpráva, licence ERÚ, návrh smlouvy o podpoře 

výroby elektrické energie 

- zaplacení podílu na nákladech připojení – doklad o zaplacení podílu investora 

na nákladech provozovatele sítě spojených s připojením 

- vypracovaný protokol o nastavení ochran 

- schválený místní provozní předpis 

- žádost o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

- dlouhé čekací lhůty na připojení, resp. úpravu připojovacího místa ze strany DS 

- vykazování výroby je pro malé FVE zbytečně komplikované 

- problém se stabilitou DS, především s přepětím DS 

- nedostatek 4Q elektroměrů (E.ON) 

- zdlouhavé vyřizování zkušebního provozu 
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Etapa 8. – „Financing“: 

- energetický audit 

- zástava nemovitosti na níž je FVE 

- vyplněná žádost o úvěr u dané banky – velké množství požadovaných podkladů 

- banka požaduje smlouvu s dodavatelem 

Etapa 9. – „Corporate Legal Fiscal“: - povinnost vést účetnictví – každý subjekt 

provozující FVE je účetní jednotkou 

- platba sociálního a zdravotního pojištění u malých systémů 

- ztráta nároku na podporu v nezaměstnanosti  

- platba DPH nad 1 mil. Kč ročního obratu  

- nízká informovanost úředníků (FÚ, OSSZ,…) 

Etapa 10. – „Dismantling“: - s touto etapou dosud nejsou v ČR praktické zkušenosti 

Výše uvedené poznatky ilustrují s čím se lze, ve kterých etapách administrativního 

procesu setkat. První fáze pod označením Main Research je tedy zaměřena na definování 

administrativních kroků/bariér/překážek (a dokumentaci), které úzce souvisí s realizací 

fotovoltaických projektů a se kterými se lze v praxi běžně setkat.  

5.1.2 Fáze č.2 – časová a finanční náročnost jednotlivých etap 

Ve druhé fázi označenou jako Industry Survey se zjišťuje, resp. dotazuje u firem, 

časová náročnost jednotlivých etap. Celkově se průzkumu zúčastnila desítka firem, na 

základě jejich zkušeností jsou níže uvedeny minimální a maximální hodnoty pro jednotlivé 

etapy. 

Etapa 1.: - u malých instalací je tato etapa de facto otázkou posouzení vhodnosti střechy, 

tudíž v tomto případě se jedná o maximálně několik dnů 

- v okamžiku kdy hovoříme o instalacích na zemi, pak je třeba najít vhodný 

pozemek a tato etapa může trvat až 52 týdnů 

Etapa 2.: - získání licence se zpravidla pohybuje v průměru kolem 4 týdnů, jsou případy, 

kdy byla licence vydána za 2 týdny, ale i za 6 týdnů. 
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Etapa 3.: - zejména kvůli stavebnímu úřadu a procesům/krokům, které jsou s ním svázány 

vč. čekacích lhůt na vyjádření, trvá tato etapa od 4 do 16 týdnů. 

Etapa 4.: - jednání s DS v této etapě trvají od 4 do 12 týdnů (z důvodu záměrného 

prodlužování ze strany DS) 

 Etapa 5.: - doba trvání do jednoho týdne 

Etapa 6.: - od jednoho do 20 týdnů (u velkých instalací) 

Etapa 7.: - 2 – 12 týdnů 

Etapa 8.: - 4 – 12 týdnů 

Etapa 9: - je dlouhodobá, neboť úkony se musí provádět po celou dobu provozu FVE 

Etapa 10.: - dosud nerealizována 

 Minimální hodnoty u jednotlivých etap lze téměř vždy přiřadit k malých instalacím 

na střechách rodinných domů, naopak maximální hodnoty indikují časovou náročnost pro 

velké (až několika megawattové) instalace. Výsledky z tohoto průzkumu byly 

sumarizovány a v českém jazyce zaslány koordinátorovi projektu a v průběhu měsíce 

března prezentovány na konferenci v Římě. Z průzkumu dále vyplývá, že instalace na 

střechu rodinného domu trvá i půl roku, což je zapříčiněno čekáním na dotčené autority. 

Celý proces se tak zbytečně protahuje a jednoznačně by šel urychlit. V České republice by 

měla být vytvořena jednotná metodika administrativního procesu pro různé segmenty, 

která by urychlila celý proces při definování jasných pravidel.  

 Při průzkumu byly zjištěny zároveň některé zajímavosti. Jedna z firem např. 

vyčíslila hodnotu celého administrativního procesu, rozumějme od získání vhodného 

pozemku až do bodu spuštění fotovoltaické elektrárny, na 120.000 EUR / 1 MWp. Zcela 

nezávisle tuto hodnotu potvrdila i jiná společnost, která navíc neformálně sdělila, že tato 

částka může být samozřejmě vyšší s ohledem na „průchodnost“ některých dotčených 

orgánů.  
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6 Návrhy a doporučení  

6.1 Aktualizace současného stavu 

Současná situace v České republice k datu 28.3.2010 je následující. Platí 

pozastavení připojování solárních elektráren, jenž je zmíněno ve SWOT analýze, kdy 

ČEPS, a.s. požádal distribuční společnosti o zastavení vydávání kladných stanovisek 

k připojení. Mezitím ERÚ aktualizoval dosavadní instalovaný výkon (viz obr.6.1)  

 

Obr. 6.1.: Stav instalovaného výkonu FVE k datu 1.3.2010 /61/ 

 Zároveň se předpokládá, že by měla být do začátku května 2010 novelizována 

vyhláška č. 150/2001 Sb., která by měla zahrnovat požadavek na vyšší účinnost solárních 

panelů s celkovým instalovaným výkonem nad 20 kWp o hodnotě minimálně 22 %. Cílem 

je podnítit vývoj této technologie./62, 63/  

 Toto rozhodnutí lze považovat za relativně správný krok. S trochou štěstí se podaří 

zamezit budování obřích solárních elektráren na greenfieldech a naopak zůstanou 

zachovány a podporovány instalace na střechy zejména rodinných domů, kde je výkon do 
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20 kWp postačující, navíc do 20 kWp není nutná odborně způsobilá osoba. Subjektivně by 

se mohlo zdát lepší navrhnout minimální účinnost 20 % a každoročně tento požadavek 

zvyšovat o 1 %. Následek by se poté měl projevit v efektivnějším vývoji.  

 V této souvislosti stojí za zmínku odcitovat slova Hermana Scheera /65/: „V oblasti 

využívání sluneční energie je hlavní rozdíl mezi špatnou a dobrou přeměnou rozdílem 

ekonomickým: máme-li techniku s nízkou účinností, bude přeměna drahá a spotřebuje více 

materiálu; máme-li techniku s vysokou účinností, zredukuje se kapitálová a materiálová 

potřeba na jednotku energie. V každém případě může globální energetické hospodářství 

zachovat exosféru. Energetický imperativ, aktualizovaný našimi současnými technickými 

znalostmi a možnostmi využití sluneční energie, musí proto znít: Využívej jen ty zdroje 

energie, které neprorokuji žádné dodatečné teplo, emise nebo jiné zůstatky. Krátce: 

Používej jenom solární energetické zdroje“  

 Dne 17.3. byl schválen návrh novely zákona o podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, která by měla umožnit Energetickému regulačnímu úřadu snížit 

výkupní cenu o více než 5 % v případě, kdy je návratnost investice kratší než 11 let. Není 

však jasné o kolik přesně. /64/ 

6.2 Vlastní doporučení  

Lze přepokládat, že během roku 2010, ale i v příštích letech bude vydána v ČR řada 

dalších novelizací související nejen s fotovoltaikou, ale obnovitelnými zdroji obecně. 

Základní specifika, která by měla být brána v potaz jsou následující: 

1. Rozdělení do jednotlivých segmentů a subsegmentů – obdobně jako např. 

v projektu PV Legal a to zejména pro rozhodování ohledně výše výkupních cen a zelených 

bonusů, kdy by měla podpora brát v potaz kritéria na následujícím schématu. 
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Obr.6.2: Schéma kritérií pro rozdělení instalací a určení výše podpory 

  Úvodní rozdělení mezi fyzickou a právnickou osobou má své opodstatnění. Dosud 

jsou na tom lépe provozovatele FVE jako právnické osoby, za kterými navíc stojí 

zahraniční kapitál a rovněž i zisky nezůstávají často v ČR a firmy se díky odpisům dokáží 

vyhnout i daním. Na druhou stranu u fyzických osob se zpravidla jedná o instalace na 

rodinných domech o instalovaném výkonu nejčastěji 5 kWp. Často se jedná o prakticky 

identické případy jako tomu bylo v modelovém příkladu u ekonomické analýzy – 

zaměstnaného člověka, který navíc platí sociální a zdravotní pojištění a má další náklady i 

v podobě vedení účetnictví. I proto by měly být fyzické osoby zvýhodněny, před 

právnickými např. osvobozením od platby sociální a zdravotního pojištění nebo jednoduše 

vyšší podporou (zeleným bonusem).  

Podpora fotovoltaiky by měla obecně směřovat na střechy a do podoby zeleného 

bonusu. Střešní instalace nezabírají cennou půdu, které je omezené množství, ale využívají 

již stávajících zastavěných ploch. Směřování k zelenému bonusu je rovněž logické a to 

z toho důvodu, aby docházelo k maximální okamžité spotřebě vyrobené elektrické energie, 

čímž by se jednak snížila energetická spotřeba dané nemovitosti a rovněž by docházelo 

k menšímu zatížení elektrizační soustavy a snížení rizika ohrožení její stability, což byl 

jeden z důvodů pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojení.  

Rozdělení dle výše instalovaného výkonu má také své opodstatnění. Malé instalace 

lze opět přiřadit především k fyzickým osobám a střechám rodinných domů. Jak již bylo 

v této práci mnohokrát zmíněno, u menších instalací jsou vyšší náklady na instalovaný 

kWp než u velkých, kde vznikají úspory z rozsahu. Proto by měly mít malé instalace 

vyšší podporu než velké. Nabízí se rozdělení podpory nejen „do a nad 30 kWp“, ale 

odstupňovaná podpora, pro jednotlivé kategorie, které jsou uvedeny na obr. 6.2, neboť i 
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střechy mohou mít značné rozměry a jak ukázal další modelový příklad v ekonomické 

analýze, mohou toho dobře využít např. nákupní centra (právnické osoby). 

Za ideální subjektivně považuji zcela zakázat pozemní instalace na orné půdě, 

loukách a ostatní hospodářské půdě. Pakliže by měly být pozemní instalace, pak na 

brownfieldech. V těchto případech opět hovoříme o velkých instalací, někdy v řádech až 

několika MWp, které financují opět institucionální investoři.  

 Jestliže investor zvolí podporu v podobě výkupních cen – feed in tarifu, pak se 

jednoznačně jedná pouze o investici, kdy je cílem maximalizovat zisk a nikoliv snížit 

energetickou spotřebu budovy. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o bezrizikovou 

investici, měla by být výše podpory, resp. výkupních cen, tak aby reflektovala stav na 

kapitálových trzích. Obecně platí na kapitálových trzích pravidlo, že čím vyšší je riziko, 

tím vyšší by měla být odměna za podstoupení tohoto rizika. Rozumějme, že tím vyšší by 

měl být úrok. Fotovoltaika však téměř není rizikovou investicí a i přesto nabízí téměř 10 % 

roční zisk, což je ve srovnání s vysoce rizikovou investicí do akcií nepřiměřené. Výše 

výkupních cen by měla být stanovena na srovnatelné úrovni s málo rizikovými investicemi 

jako jsou spořící účty, termínované vklady, stavební spoření, popř. státní dluhopisy a 

v žádném případě by je neměla překračovat. Jiný pohled se nabízí na zelený bonus, který 

by měl být stanoven s ohledem na minimální tržní cenu kWh pro koncového zákazníka, 

neboť v okamžiku volby zeleného bonusu a tudíž spotřeby vyrobené elektřiny, vzniká zisk 

v podobě neodebrané elektřiny. Výhody zeleného bonusu byly již zmíněny v ekonomické 

analýze. Jednou větou můžeme konstatovat, že tento režim umožňuje spotřebovávat 

ekologicky a šetrně vyrobenou elektřinu v místě spotřeby. To je hlavní odměnou 

investora nebo spíše zájemce o tuto energii, který tak dává jednoznačně najevo svůj postoj 

k životnímu prostředí. V případě zeleného bonusu by proto měla postačovat návratnost 

investice za dobu řekněme 15 let, kdy se investice vrátí a další odměnou je nezávislost na 

provozovateli distribuční sítě.  

 Závěrem lze k výši podpory říci, že by měla být maximálně flexibilní a reflektovat 

neustále se měnící situaci na trhu. Energetický regulační úřad by měl mít vyšší kompetence 

než dosud a to hlavně v možnosti pružně regulovat nastavenou podporu, která by měla být 

stanovena vzhledem k faktorům, které byly již rozvedeny v předcházejících kapitolách a 

zejména v této.  
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2. Zkrácení administrativního procesu – jak napověděl projekt PV Legal, administrativa 

související s fotovoltaickými projekty je skutečně obsáhlá a délka jednotlivých etap je 

vzhledem k čekání na jednotlivé autority více než časově náročná. Subjektivně by mohlo 

administrativnímu procesu odlehčit vynechání stavebního úřadu minimálně v případě 

instalací do 10 kWp – jedná se o instalace z 99 % na střechách rodinných domů. Proces by 

se tak zkrátil minimálně o 4 týdny a zároveň by do něj nemohli zasahovat 

„nepříjemní“ sousedé.  

 U velkých pozemních instalací by bylo vhodné, kdyby zastupitelé měst začleňovali 

do územních plánů brownfieldy, jenž jsou použitelné pro FVE. V okamžiku, kdy by pak 

přišel investor, nemusel by v první etapě „Site selection“ čekat až rok nebo dva na změnu 

územního plánu, ale rovnou by již mohl jednat s provozovatelem distribuční sítě. O 

připravenou plochu by byl samozřejmě velký zájem a proto se nabízí možnost aukce nebo 

pronájmu nejvyšší nabídce, čímž by město získalo zajímavý příjem do svého rozpočtu.  

 Pakliže by město začlenilo daný brownfield do územního plánu, mohlo by na to 

upozornit místního provozovatele distribuční sítě, který by s předstihem mohl připravit síť 

k připojení (vybudování trafostanice, posílení elektrizační soustavy, apod.). Tím by se opět 

urychlila veškerá jednání s provozovatele distribučních sítí o několik týdnů. Zároveň by 

měla být legislativně ustanovena nepřenositelnost kladných stanovisek k připojení, aby 

nedocházelo ke spekulacím a blokováním připojení k síti.  
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7 Závěr  

Je až podezřelé, jak výhodné legislativní podmínky se pro fotovoltaiku podařilo v ČR 

v tichosti nastavit a jak je obtížné je přizpůsobit současnému stavu, který nastal vzhledem 

k neexistujícím restriktivním nástrojům. Vzpomínám si, když jsem poprvé v roce 2007 

slyšel o fotovoltaice a bioplynových stanicích od váženého pana prof. Kaloče. Tehdy byla 

fotovoltaika ještě „v plenkách“ a já dumal nad tím, jak to, že i přes tak výhodně nastavené 

podmínky se toto odvětví nerozmáhá. Tehdy jsem to připisoval především nedostatečné 

informovanosti či environmentální osvětě, což jen potvrdilo můj názor na dnešní dobu, 

kterou bych označil za dobu informační společnosti, v níž  jsou a budou informace 

neocenitelným obchodním artefaktem. S přibývajícími novinovými články tématicky 

zaměřenými na toto odvětví, přibývalo také investorů, kteří pátrali po informacích. Té doby 

rozmachu fotovoltaiky velmi dobře využila Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie, 

o.p.s., jenž pořádala semináře „Navrhování a projektování fotovoltaických elektráren“. Na 

jednom z nich jsem měl možnost participovat. Považuji to za nenahraditelnou zkušenost. 

Postupem času se objevily ze dne na den desítky firem, „specializující se“ na fotovoltaiku. 

V roce 2009 již byl každý „odborníkem“ a fotovoltaický boom v plném proudu. 

  Dá se očekávat, že nyní dojde k výraznému útlumu, přičemž doufejme, že to 

nebude útlum definitivní, nýbrž ozdravný. Ozdravný do té podoby, kdy již fotovoltaika 

nebude zajímavá pro institucionální investory, kteří budují „megalomanské“ projekty a 

jejichž cílem je pouze a jen profit. Ozdravný do té podoby, kdy uvidíme fotovoltaiku na 

většině střech rodinných domů, ale i panelových domů, škol, administrativních budov, 

nákupních centrech, průmyslových podniků a u ostatních, kteří chtějí snížit svou závislost 

na distribučních společnostech a kteří chtějí využívat čistou energii.  

 Přestože se bude nyní všem zvyšovat účet za elektřinu díky již realizovaným 

projektům po dobu minimálně dvou desítek let a nakonec to nebudou haléře, ale 

desetikoruny, které budeme přispívat právě převážně zahraničním institucionálním 

investorům, lze považovat rozmach fotovoltaiky za pozitivní. Nyní vidíme více než kdy 

jindy, že tento energetický zdroj funguje. Je však zapotřebí ho i nadále (legislativně) 

stimulovat k vývoji, resp. k vyšší účinnosti, delší životnosti a efektivní akumulaci, stejně 
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jako např. automobilový průmysl, kde je vyvíjen legislativní tlak na plnění euro norem 

v oblasti emisí.  

 Bez energie se neobejdeme, neboť ta je de facto naši životní tepnou. Lidstvo má 

šanci na přežití právě tehdy, když se mu podaří v co nejkratší době nahradit současné 

energie - sluneční energií. Nicméně jak zmiňuje rovněž i Herman Scheer ve své publikaci 

Solární strategie /65/: „Základní podmínkou je, aby se přestavba energetického zásobování 

lidstva na sluneční energii stala přednostním strategickým cílem politiky a hospodářství  

 Je více než pravděpodobné, že pokud půjde politika, resp. legislativa na ruku 

solární energii a nebudou jí kladeny nesmyslné bariéry, pak se můžeme dočkat toho, že 

cena elektřiny z fotovoltaiky bude nejen rovna konvenčním zdrojům, ale ještě levnější. 

Svět se změní prostřednictvím vědy a techniky a nakonec vstoupí do světa dokonale čisté a 

obnovitelné energie. Solární energetika bude všudypřítomná. Již dnes proniká i do letectví 

nebo automobilového průmyslu. Solární revoluce lidstvu umožní vyhnout se válkám o 

nerostné suroviny a zároveň mu zachrání jeho životní prostředí.  
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