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SUMMARY 

In this work explains the term photovoltaics, as this field was created and how it deals 

with, where id his location does not improve in the Czech Republic and possibilities of 

financing and funding the construction of photovoltaic systems. Furthermore, given the 

related legislation, this lays down the construction of solar power, the form of subsidies 

and the amount of feed – in tariffs for the year. There, the influence of solar power plants 

on the environment, including an advantage of the benefits of these systems and it is 

estimated the development of photovoltaics in the Czech Republic. 
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ANOTACE 

V této diplomové práci je vysvětlen pojem fotovoltaika, jak tento obor vznikl a čím se 

zaobírá, kde je pro něj nejlepší umístění v České republice a jaké jsou moţnosti 

financování a dotací výstavby fotovoltaických elektráren. Je zde uvedena legislativa, která 

stanoví podmínky výstavby sluneční elektrárny, formy dotací a výši výkupních cen pro 

daný rok. Je zde zhodnocen vliv slunečních elektráren na ţivotní prostředí včetně výhod a 

nevýhod těchto systémů a odhaduje se vývoj fotovoltaiky v České republice.  

Klíčová slova: fotovoltaika, fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický systém. 
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Seznam zkratek 

CO2 oxid uhličitý 

°C stupeň celsia 

ČR česká republika 

cm centimetr 

DPH daň z přidané hodnoty 

ERÚ Energetický regulační úřad 

EU Evropská unie 

FVE fotovoltaická elektrárna 

FV fotovoltaika 

Hz hertz, měrná jednotka 

Kč koruna česká 

kg kilogram 

km kilometr 

ks kus 

kWh kilowatthodina, odvozená jednotka 

kWp  kilowatt peak, jednotka výkonu solárního článku v bodě maximálního výkonu za 

standardních testovacích podmínek. Jednotka pro špičkový výkon 

m metr, jednotka délky 

m
2 

metr čtvereční, jednotka plochy 

mm milimetr, jednotka plochy 

MPO ministerstvo průmyslu a obchodu 

MWp  megawatt peak, jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za 

standardních podmínek 

OZE obnovitelné zdroje energie 



PVC polyvinylchlorid 

SFŢP státní fond ţivotního prostředí 

TW tera watthodin, bilióny watthodin 

V volt 

W watt, hlavní jednotka výkonu 

Wp watt peak, je jednotkou špičkového výkonu dodávaného solárním zařízením 

µ účinnost, jednotka s vyjádřením v procentech 
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1 Úvod 

Jednou z nejdůleţitějších věcí na planetě Zemi, kterou pouţíváme k vykonání nějaké 

činnosti, pohybu či vývoje, je energie. Energie je nerecyklovatelná. K tomu, aby daný 

systém fungoval, a to jako ţivé organismy tak i naše civilizace, je zapotřebí stále dodávky 

energie. Celá biosféra jiţ po mnoho miliónů let spolehlivě funguje na sluneční energii, 

kterou zachycují rostliny a ukládají ji ve formě organických sloučenin. Ty pak dále 

vyuţívají jako zdroj energie formou potravy i ţivočichové, a to včetně člověka. Takto 

můţe biosféra fungovat minimálně do té doby, dokud bude svítit slunce a podmínky na 

Zemi se příliš nezmění. 

Lidská společnost většinu energie čerpá z fosilních paliv, ze zásob, které zde byly po 

miliony let vytvářeny pomocí rostlin a které nyní naše civilizace čerpá několikanásobně 

vyšší rychlostí, neţ byla rychlost jejich tvorby. Závaţné na tom je, ţe těţba a spalování 

fosilních paliv ovlivňují a mění naše ţivotní prostředí, prostředí, ve kterém ţijeme, a to 

především atmosféru. Pro naši civilizaci je nejdůleţitější energií elektřina, kterou lze 

snadno vyuţívat. Převáţná část elektřiny se zatím vyrábí v tepelných elektrárnách, které 

mají malou účinnost a vyuţívají hlavně fosilních paliv nebo uranu [30]. 

Jak uvádí kniha [28], existuje více druhů alternativních zdrojů energie: geotermální, která 

vyuţívá tepla jádra Země, větrná energie, energie z biomasy a vodní, které jsou ve své 

podstatě vytvořeny díky Slunci, avšak nejedná se o vyuţití sluneční energie přímé, ale 

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

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

přijít na to, jak přímé působení slunečního záření správně vyuţít. 

Je aţ překvapivé, ţe tak lehce a universálně dostupné sluneční záření dopadající na Zemi, 

téměř nevyuţíváme jako zdroj energie, který navíc neprodukuje ţádné škodlivé emise. 

Téma mé práce jsem si zvolila proto, ţe je v nynější době akutní hledat alternativní 

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

2010 vytvořit podmínky vyuţívat 8 % energie z obnovitelných zdrojů z hrubé spotřeby 

energie. Nároky lidstva na energii stále rostou a zdroje tuhých paliv, ze kterých v dnešní 

době vyrábíme energii, se také jednou vyčerpají, a proto by měl člověk zvaţovat cesty, jak 

tento stav vyřešit. 
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Má práce je rozdělena na osm kapitol včetně úvodu a závěru. V prvních částí dojde 

k seznámení pojmů co to vlastně ta fotovoltaika je, jaké jsou její pozitivní a negativní vlivy 

na ţivotní prostředí. Dozvíme se, pomocí jakých zařízení dochází k přeměně slunečního 

záření na energii. V kapitole číslo čtyři jsem uvedla co všechno je zapotřebí, aby vůbec 

k realizaci výstavby fotovoltaické elektrárny došlo, jak vypadá postup při financování 

bankou, jaké legislativní podmínky musí kaţdý majitel splňovat, aby nedošlo k sankcím ze 

strany zákona. V poslední kapitole jsem rozvedla vývoj slunečních elektráren na našem 

území od jeho největšího vývoje aţ po stav, kdy se podle mého do fotovoltaika nevyplatí 

investovat. 
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2 Energeticky využitelný potenciál slunečního záření v České 

republice 

Tato kapitola se zabývá hodnocením přírodních podmínek v České republice pro 

fotovoltaické systémy v porovnání s jinými oblastmi světa a zároveň zachycuje rozvoj 

tohoto energetického zdroje za posledních let. 

2.1 Přírodní podmínky 

Výkon fotovoltaických systémů je nejvíce ovlivňován přírodními podmínkami. Záleţí na 

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

období a sklonu plochy, na které sluneční záření dopadá. Nejlepší podmínky pro provoz 

fotovoltaických systémů jsou tam, kde je řidší vzduch, teploty jsou niţší a přitom je zde 

dostatek slunečního záření. Takové ideální místo se nachází například v Tibetu, protoţe 

v nadmořské výšce 5000 m je vzduch řidší a vlhkost menší, je zde jasná obloha a zároveň 

jsou zde nízké teploty. Takový fotovoltaický systém je účinnější v takových podmínkách 

neţ například v Africe v rovníkové oblasti, kde dopadá více slunečního záření neţ 

v Tibetu, ale právě vysoké provozní teploty sniţují účinnost panelů. Účinnost panelů klesá 

zhruba při teplotách 60 – 70 °C, coţ je v nízkých nadmořských výškách normální pracovní 

teplota. Pokud porovnáme podmínky u nás a v Tibetu, pak průměrný roční výkon 

krystalického solárního panelu v ČR je 1000 kWh/kWp/rok
1
 a v Tibetu je 2500 

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

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

sluncem, koncentrátory a oboustranné panely, zisk se můţe vyšlapat aţ na 1600 

kWh/kWp/rok v ČR a aţ na 5000 kWh/kWp/rok v Tibetu. Zde je jasně vidět, ţe 

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

případě aţ 2,5 x 3,1 x účinnější). Aby bylo moţno rozhodnout o výhodném umístění 

sluneční elektrárny, je třeba sledovat údaje dopadu slunečního záření na území a počet 

slunečních hodin. Tyto údaje lze zjistit z Českého hydrometeorologického ústavu, který 

tyto údaje sleduje a vydává statistické ročenky a mapy podnebí ČR. Z těchto informací 

                                                 
1
) Watt peak = WP, udává maximální výkon fotovoltaické elektrárny. Běţně je udáván v kWp = kilo watt 

peak. Instalovaný výkon 1 kWp je schopen za rok vyrobit téměř 1000 kWp elektřiny. 
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vychází i firmy, zabývající se instalacemi fotovoltaických systémů. Údaje z různých zdrojů 

se však mohou lišit. Dopad slunečního záření v různých částech v ČR na vodorovnou 

plochu jsou uvedeny v příloze číslo 1, 2 a 3. V ČR patří mezi nejvýhodnější oblasti pro 

výstavbu fotovoltaických elektráren jiţní a střední část Moravy a dále střední Čechy. 

Nejméně vhodné oblasti ČR jsou tvořeny: Šumavou, Krušnými hory, Krkonoše, Orlické 

hory, Jeseník. Jedná se především o území tvořené horami. V České republice průměrně 

dopadne zhruba 950 – 1340 kWh energie na 1m
2
 a počet slunečních hodin se pohybuje 

mezi 1331 – 1844 hodinami za rok. V důsledku ztrát jsou však pravdivější a pro výpočty 

přesnější hodnotou čísla, která udávají, ţe lze za rok získat 800 – 1100 kWh energie 

z jedné instalované kWp. 

2.2 Rozvoj fotovoltaických systémů v ČR 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, ČR nemá ideální přírodní podmínky k provozu 

slunečních elektráren, protoţe maximální dopady slunečního záření v ČR jsou téměř tak 

vysoké jako průměrné dopady slunečního záření ve státech, které mají polohu blíţ 

k rovníku Země. Přírodními podmínkami je zapříčiněno, ţe dodávky elektrické energie 

jsou nestálé a mají velké výkyvy v dodávkách energie zapříčiněné právě nestálostí energie. 

Pokud bychom srovnali ČR se slunečními podmínkami s Německem, kde je instalována 

zhruba ¼ všech vyrobených panelů na světě, lze vidět, ţe záleţí i na státu, jak podporuje 

program pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Navzdory svým určitým 

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

tato technologie stále více upevňuje a rozšiřuje jako technologie budoucnosti. Jak lze 

vyčíst z grafu číslo 5, kde je zachycen rozvoj slunečních elektráren od roku 2002 do 

počátku roku 2009, fotovoltaika v ČR zaznamenává největší růst od roku 2007, kdy se 

počet provozoven zvýšil z 28 na 1513 k 1. 2. 2009. I tento fakt jasně ukazuje směr 

budoucího vývoje fotovoltaických elektráren. Je nutno dodat, ţe tento nárůst je hlavně 

zapříčiněn státem stanovenými výkupními cenami a dalšími výhodami, které stát garantuje, 

a proto se tento způsob rozšiřování slunečních systémů stává výhodnou investicí, která 

můţe slouţit i jako pasivní zdroj příjmů podobně jako pronájem bytů [2,5]. 
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3 Typy slunečních energetických zařízení 

Fotovoltaika 

Fotovoltaika je způsob výroby elektřiny pomocí fotovoltaických článků sestavených do 

polí. Jedná se o buňky vyrobené z materiálu, které převádějí sluneční záření na 

stejnosměrný proud. Dnes jsou nejvíce vyuţívány materiály, které obsahují amorfní 

křemík, polykrystalický křemík, mikrokrystalický křemík a další sloučeniny. Fotovoltaická 

elektrárna o výkonu 1 kWp ušetří ročně asi 900 kg emisí CO2. 

Výběr fotovoltaických panelů 

Aspekty, na kteréţe nutno se zaměřit při výběru kvalitních fotovoltaických panelů: 

 certifikace pro EU, IEC 61646
2
; 

 záruka výrobce, pokles výkonu v čase; 

 typ konstrukce panelu, provedení; 

 teplotní koeficient; 

 napěťové parametry; 

 konektory; 

 cena; 

 časová dostupnost panelů; 

 reference výrobce, světové zkušenosti; 

 forma plnění záručních podmínek. 

Fotovoltaický článek 

Zjednodušeně řečeno je, polovodičová dioda mající velkou plochu, spodní celoplošný 

kovový kontakt a vrchní kovový kontakt zabírající velmi malou plochu, aby nestínil. 

Rozlišujeme čtyři generace fotovoltaických článků. 

                                                 
2
 ) ČSN EN 61646 = Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní pouţití - Posouzení způsobilosti 

konstrukce a schválení typu. 
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1. první generace – jde o články vyrobené z monokrystalického křemíku. Velikost 

krystalů je více neţ 100 cm; 

2. druhá generace - jedná se o články vyhotovené z polykrystalického, 

monokrystalického nebo amorfního křemíku; 

3. třetí generace – na výrobu článku se nepouţívá křemík, ale organický polymer. 

Dosud nejsou moc vyuţívané; 

4. čtvrtá generace – jde o články sestavené z různých vrstev, které jsou schopné lépe 

vyuţívat sluneční spektrum – kaţdá vrstva vyuţívá světlo jiné vlnové délky. 

Doposud se uţívalo tří vrstev, ale jsou jiţ v uţívání i šestivrstvé struktury. 

Druhy fotovoltaických elektráren – dle velikosti a umístění instalace 

 malé střešní instalace – výkon pouhých pár kWp, umístění na střešní konstrukci 

budovy, zpravidla rodinné domy; 

 velké střešní instalace – výkon překračující 10 kWp aţ do velikosti MWp, 

umístění na průmyslových objektech, logistických centrech či halách; 

 volně stojící instalace – výkon stovky kWp aţ MWp, zde patří elektrárny 

instalované na volných prostranstvích, kde konstrukce je spojena se zemí 

napevno. 

Základní princip funkce sluneční elektrárny 

 

Základním zdrojem pro sluneční elektrárny je Slunce, které produkuje obrovské 

mnoţství záření a tím i energie, která se dostává aţ na zemský povrch. I kdyţ se část 

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

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

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

1 700 kWh energie dopadá ze slunečního záření, na 1 m
2 

zemského povrchu za rok. 

V podmínkách České republiky je hodnota dopadu energie na 1 m
2 

vodorovné plochy za 

rok zhruba mezi 950 kWh aţ 1 340 kWh energie. Světlo putující k naší planetě se láme a 

část se rozptýlí po atmosféře a část pokračuje dále k povrchu jako přímé světlo. 

Fotovoltaické systémy umějí vyuţívat nejen přímé světlo, ale i světlo rozptýlené, proto 

mohou fungovat, i kdyţ samozřejmě s niţší účinností, i při zataţené obloze [5,12]. 
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Graf 1: Rozložení sluneční energie 

 

[23] 

Z celkového výkonu vyzařovaného Sluncem dopadá na naši Zemi pouhá 

dvoumiliardtina, coţ odpovídá asi 174 000 TW. Na vnějším okraji zemské atmosféry 

představuje průměrná intenzita záření 1.367 W/m
2
 = sluneční konstanta [23]. 

3.1 Základní princip výroby elektřiny fotovoltaickými systémy a přeměny 

stejnosměrného proudu na střídavý 

Fotovoltaika jako technologie umoţňuje přímou přeměnu slunečního záření na 

elektrickou energii a je zaloţena na fotovoltaickém jevu, jeţ byl poprvé zpozorován 

Henrym Becquerelem v roce 1839. Obecně tento proces spočívá v pouţití polovodičových 

materiálů, které se upravují tak, aby uvolňovaly nabité částice, coţ je základ pro vznik 

elektrického proudu. Nejčastěji pouţívaný materiál ve fotovoltaických článcích je křemík, 

který je dobře dostupný, avšak před samotným pouţitím se musí upravit. Kaţdý solární 

článek je tvořen alespoň dvěma vrstvami takových polovodičů, z nichţ jeden je nabitý 

kladně (P) a druhý záporně (N) a tím vzniká jeden přechod PN. Kdyţ dopadne sluneční 

záření na článek, vznikají elektricky nabité částice. Vnitřní elektrické pole, které odděluje 

elektrony a protony od předního a zadního metalizovaného kontaktu zapříčiní tok 
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stejnosměrného elektrického proudu bočním obvodem, který je právě mezi těmito kontakty 

vyveden. Čím větší je intenzita slunečního záření, tím větší proud vzniká. Napětí na 

jednom článku je však malé, a proto se sériovým zapojením více článků získává napětí 

vyšší a to 12 – 24 V. Abychom získali napětí 230 V při 50 Hz, které se běţně vyskytuje 

v zásuvkách domácností, a tedy běţně vyuţívá mnoho spotřebičů, pouţívá se střídač 

(měnič), který tento proud upravuje na poţadovanou hodnotu [5,29]  

Graf 2: Solární elektrárny v ČR 

 

[21] 
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3.2   

Obrázek 1: Schéma slunečního článku 

3.3  

[29] 

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

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

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

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

panelů se dosahuje ţivotnosti kolem 20 – 25 let, ale i vyšší [12]. 

3.3.1 Základní typy používaných technologií pro výrobu článků 

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

z monokrystalického křemíku, nebo polykrystalického křemíku. Tato technologie se 

pouţívá nejčastěji a je také dobře probádána. Účinnost fotovoltaických panelů 

z krystalického křemíku se pohybuje mezi 13 % - 16 % pro komerční pouţití, 

v laboratořích je dosahována účinnost aţ 25 %. Další technologií jsou články, kde se 

pouţívají materiály z amorfního křemíku, arseniku galia (GaS), teluridu kademnatého 

(CdTe) nebo diselenidu india měďnatého (CuInSe). Díky této technologii lze nanášet tyto 

materiály v daleko tenčích vrstvách neţ krystalický křemík a také se můţe nanášet na 

různé materiály jako je sklo, nerezová ocel nebo plast. Dále mají výhody pro svou malou 
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váhu, robustnost, vizuální vzhled, díky čemuţ se předpokládá vizuální vyuţití hlavně na 

budovách. Články vyrobené touto technologií jsou levnější neţ technologie pouţívající 

drahý krystalický křemík, avšak jejich účinnost je pouze kolem 10 %. Jejich nedostatečná 

stabilita je největší problém. Je totiţ moţné připravit touto technologií články s účinností 

aţ 15 %, coţ je akceptovatelná účinnost, avšak po relativně krátké době pouţívání těchto 

článků se účinnost dostává pod 10 %. Proto by musely elektrárny vyuţívající tento systém 

zabírat mnohem více plochy, která opět zvýší investiční náklady, protoţe ceny pozemků se 

stále zvyšují. Vyuţití panelů této technologie zatím přichází v úvahu u kalkulaček a 

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

panely s monokrystalickým nebo polykrystalickým křemíkem [2,12]. 

Obrázek 2: Monokrystalický článek 

 

[20] 

Monokrystalické fotovoltaické články vznikají rozřezáním rostlého krystalu křemíku na 

tenké plátky. Mají účinnost přeměny světla na elektrickou energii kolem 16 % a nejlepší 

výsledky dávají při osvitu přímým slunečním světlem dopadajícím kolmo na plochu 

článku. Při rozptýleném světle nebo osvitu z úhlu podávají naopak horší výsledky. Jsou 

proto vhodné pro pouţití v oblastech s vysokým podílem přímého slunečního světla a v 

polohovacích systémech, které automaticky natáčejí panely kolmo ke slunci. Solární 

fotovoltaický panel určený pro výrobu elektrické energie. Rám vyrobený z eloxovaného 

hliníku, krycí sklo. Výkon 240 W. Značka: SUN. 
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Obrázek 3:Polykrystalický článek 

 

[20] 

Polykrystalické fotovoltaické články vznikají lisováním odřezků křemíku. Jejich účinnost 

se pohybuje kolem 14 %, ale protoţe umoţňují lépe vyuţít plochu při skládání na panelu, 

výsledná účinnost panelu z mono nebo poly článků je velmi podobná. Pokles výkonu 

při rozptýleném světle nebo světle dopadajícím pod úhlem je menší neţ u 

monokrystalických článků, proto jsou vhodnější pro použití v našich podmínkách, kde 

je větší podíl nepřímého světla a také pro pevné střešní instalace, kde se směr dopadajícího 

světla během dne mění. 

Obrázek 4: Amorfní panel 

 

[20] 

Amorfní panely poznáte podle zcela černé barvy. Oproti monokrystalickým a 

polykrystalickým panelům mají nejniţší účinnost v rozmezí 7 % aţ 9 %. Pro srovnatelný 
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výkon potřebují 2,5krát větší plochu. Jejich výhodou je niţší pořizovací cena a především 

vyšší celoroční výnos i při niţší intenzitě osvitu panelu [20]. 

Obrázek 5: Střídač 

 

[20] 

 

Sloţení fotovoltaického panelu však nejsou pouze fotovoltaické články, ale také další 

vrstvy. V příloze č. 5 je uvedena tabulka s pouţitými materiály na výrobu solárních panelů. 

 

Obrázek 6: Složení fotovoltaického panelu 

 

[19] 
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3.4 Přehled fotovoltaických systémů 

3.4.1 Ostrovní systémy (grid – off) 

Hlavním znakem těchto systémů je, ţe nejsou připojeny na hlavní rozvodnou elektrickou 

síť. Obvykle zásobují pouze malou část území, někdy jsou uţity pouze pro pohon určitého 

přístroje. Obecně lze tedy říci, ţe ostrovní systémy se pouţívají tam, kde by bylo nákladné 

rozvádět elektřinu z hlavní rozvodové sítě. U těchto typů systémů je spotřeba energie 

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

dopředu dobře propočítat předpokládaná spotřeba energie, doba slunečního svitu a 

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

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

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

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

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

spotřebiče očekává plnění úkolů pouze za slunečního svitu (např. přečerpávání vody) a 

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

akumulátoru, který elektrickou energii dokáţe pro určitý čas uchovat a spotřebič je napájen 

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

přidat i měnič napětí jak je uvedeno na obrázku dole. 

Obrázek 7: Systém s akumulací elektrické energie (12/24V) 

 

[18] 
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Jestliţe se projektuje systém tak, aby vyhovoval i v měsících, kdy sluneční svit je niţší a 

tedy na zaručení dostatku elektrické energie stoupají náklady kvůli většímu počtu 

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

zváţit tzv. Hybridní systém, který spolu s fotovoltaickými panely kombinuje právě ještě 

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

slunečního svitu jako záloţní zdroj [2,3]. Schéma systému je znázorněna na obrázku č. 8. 

Obrázek 8: Hybridní systém 

 

[18] 

3.4.2 Síťové systémy (on – grid) 

Tento systém, se od ostrovního systému liší hlavně tím, ţe je zapojený do hlavní 

rozvodné sítě. To lze uskutečnit díky měničům, které synchronizují napětí a frekvenci 

vstupního proudu z fotovoltaického systému na proud typický pro hlavní rozvodnou síť. 

Pro zapojení systému tedy potřebujeme fotovoltaické panely, měnič (střídač), kabeláţ a 

monitorovací zařízení (elektroměr). Existují dva způsoby zapojení a nakládání s vyrobenou 

elektřinou. V prvním případě lze vyrobenou elektřinu zuţitkovat přímo pro majitele 

fototvoltaického systému přímo ke spotřebě v domácnosti a přebytek, který jiţ nelze 

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

na obrázku č. 9. 
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Výhoda tohoto způsobu je v uplatňování zeleného bonusu, coţ je příplatek k trţní ceně 

elektřiny při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tato metoda umoţňuje jak úsporu 

v rámci spotřebované vlastní energie, tak uplatnění bonusů a výkup přebytečné energie za 

dotované ceny. Ve druhém případě lze elektrickou energii pouze prodávat přímo do 

distribuční sítě za dotovanou cenu a poté z distribuční sítě odebírat elektrickou energii pro 

vlastní spotřebu. Schéma zapojení je uvedeno na obrázku č. 10 [3]. 

Obrázek 9: Schéma zapojení systému pro vlastní spotřebu a prodej přebytků energie 

do sítě 

 

[18] 

Obrázek 10: Schéma zapojení systému pro výhradní prodej elektrické energie do sítě 

 

[18] 
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3.4.3 Fotovoltaika integrována do budov a solární parky (BIPV – Building integrated 

Photovoltaics) 

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

nebo fasádách budov. Lze zde vyuţít kreativitu návrhů a pomoci budově získat i originální 

vzhled. Zároveň tyto systémy slouţí k úsporám primárních zdrojů energie, kterou tato 

budova vyuţívá ke svému normálnímu provozu, a tím i šetří výdaje na energii a zároveň 

vyuţívá energetických toků, které stejně na budovách probíhají a místo na budovách by 

zůstalo jinak nevyuţité. 

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

v řádech stovek kilowatt aţ megawatt. V blízkosti těchto systémů by měla být dostupná 

přípojka pro dodávku energie do rozvodné sítě nebo regionální distribuční sítě. Tyto 

systémy se jiţ neobejdou bez údrţby konstrukcí, odstraňování sněhu z panelů nebo sekání 

trávy pod panely. Průměrná plocha panelů, která má výkon 1 kWp zabírá plochu zhruba 8 

m
2
 a náročnost na plochu pozemku je zhruba 2,7krát vyšší, neboť si panely nesmí 

navzájem stínit, pokud jsou uloţeny v řadách za sebou [3,12,29]. 

Obrázek 11: Schéma zapojení solárního parku do sítě 

 

[18] 
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4 Projektování a provozování slunečních elektráren v České 

republice 

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její vyuţití nemá téměř ţádné 

negativní dopady na ţivotní prostředí. Mnoţství vyuţitelné energie závisí na klimatických 

podmínkách jednotlivých částí zemského povrchu. Lze ji dobře vyuţívat nejen v oblastech 

s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší nadmořskou výškou. 

Sluneční energie se vyuţívá ve dvou hlavních formách. Jednak jako tepelná energie, 

kde sluneční teplo slouţí k ohřevu vody nebo jiné kapaliny, z čehoţ vzniká pára, která 

pohání turbíny k výrobě elektřiny. Tento způsob se ovšem ve větší míře pouţívá k ohřevu 

vody či vytápění budov. V rámci této formy pak ještě rozeznáváme pasivní a aktivní 

vyuţití. Pasivní systémy, fungující na principu skleníkového efektu, lze dobře vyuţít 

zejména u nově budovaných staveb, kdy se jim musí přizpůsobit architektonické řešení. U 

staveb starších lze pasivní systém realizovat například vybudováním skleněných přístavků 

(skleněné verandy, zimní zahrady) umoţňující předávání přebytečného tepla do ostatních 

obytných prostor. Mnoţství získané energie závisí na poloze, druhu a architektonickém 

řešení budovy a pouţitých materiálech. Důleţité je vzít v potaz, ţe největší nároky na 

teplo, tudíţ i na vyuţití sluneční energie, jsou v topné sezóně, tedy v době, kdy se Slunce 

nachází nejníţe. Naopak je nutné zabránit nadměrnému přehřívání v letních měsících. 

K tomuto slouţí speciální fólie či ţaluzie. Na principu kombinace pasivního a aktivního 

systému pracují koncentrující kolektory s lineární Fresnelovou čočkou
3
. Aktivní vyuţití 

funguje tak, ţe se sluneční záření přeměňuje na teplo pomocí solárních kolektorů. Teplo 

získané v kolektorech se vyuţívá přímo k vytápění, ohřevu vody nebo se můţe ukládat 

v akumulačních nádrţích a vyuţívat později (v noci, ve dnech se slabým slunečním 

svitem). Platí však, ţe čím delší je potřebná doba akumulace, tím je systém investičně 

draţší. 

Druhou formu představuje fotovoltaika, kdy je elektřina vyráběna přímo ze slunečních 

paprsků. Které dopadají na Zemi. Fotovoltaická energie můţe být získávána mnoha 

způsoby, které se liší efektivitou a náklady. V zásadě existují dva základní principy, a to 

                                                 
3
 )Fresnelova čočka – původně vyvinuta pro námořní majáky. Pojmenovaná podle svého vynálezce 

Augustina-Jeana Fresnela. Má niţší hmotnost neţ klasická čočka. Vyuţívá se v signalizační a osvětlovací 

technice, v sluneční energii. 
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technologie na bázi krystalických křemíkových článků a na bázi tenkovrstvých 

polykrystalických materiálů, kde se kromě křemíků vyuţívají i další materiály [14]. 

Fotovoltaický systém pracuje nejlépe, pokud je navrţen pro skutečné místní podmínky 

(dimenzování, umístění solárních článků a způsob vyuţití). Pro dimenzování je důleţité 

znát účel, přibliţnou spotřebu (výrobu) elektřiny, typ a provozní hodiny připojených 

spotřebičů. Je třeba také vědět, zda systém bude připojen do sítě či nikoli, a znát způsob 

napojení na doplňkový zdroj energie a další vstupní údaje: 

 počet hodin slunečního svitu a intenzita slunečního záření, která se mění podle 

znečištění atmosféry (město, venkov, hory); 

 orientace – ideální je na jih (jihozápad, případně s automatickým natáčením 

panelů za sluncem); 

 sklon panelů – pro celoroční provoz je optimální 45°sklon vzhledem 

k vodorovné rovině; 

 mnoţství stínících překáţek – optimální je celodenní svit slunce. 

V této kapitole jsou rozepsané úkony, které je nutné splnit k tomu, aby mohl být daný 

projekt fotovoltaické elektrárny realizován. 

FV elektrárny lze stavět na rodinných domech, chatách, volné ploše. Od ledna 2011 je 

strop pro výkon 30 kWp a podmínkou střešní instalace. 

4.1 Postup před realizací fotovoltaické elektrárny 

Před samotnou realizací FV elektrárny je třeba splnit celou řadu úkonů a to vůči 

zainteresovaným úřadům a institucím. Následný seznam proto uvádí řadu potřebných 

dokumentů a úkonů, jako stručný návod pro případné ţadatele či realizátory projektu. 

Podání žádosti o připojení na distribuční soustavu 

 Při podání ţádosti na připojení k distribuční soustavě dle k příslušnosti k ČEZ, E. 

ON, PRE (stanovení výkonu fotovoltaické elektrárny) je nutné doloţit souhlas 

majitele pozemku, na kterém bude příslušná elektrárna stát a dále souhlas 

obecního úřadu (zastupitelstva) s tímto projektem. 
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 Po obdrţení vyjádření a podmínek pro připojení se zpracuje projektová 

dokumentace elektroinstalace – jednostupňový prováděcí projekt. 

Zpracování projektu 

 Po výběru dodavatele technologie a technických podmínek pro připojení je 

zpracován podnikatelský záměr a to buď vlastními silami, nebo za pomoci 

agentury. 

Žádost o dotaci 

 Při zpracování ţádosti o dotaci je nutné postupovat dle pokynů MŢP (malé 

projekty) nebo MPO (velké projekty), které je zastoupeno agenturou CzechInvest. 

Od roku 2007 nejsou dotace na velké projekty poskytovány. 

Stavební povolení 

Pro vydání stavebního povolení je třeba doloţit níţe uvedené dokumenty. (případ od 

případu mohou být menší odlišnosti): 

 doklad o vlastnictví; 

 snímek z katastrální mapy ověřený katastrálním úřadem; 

 oprávnění právnické osoby (dodavatel); 

 výpis z rejstříku trestů; 

 statický posudek (instalace na střechu); 

 stanovisko obce; 

 stanovisko obecního úřadu (doprava a ţivotní prostředí); 

 vyjádření – Vojenské ubytovací správy; 

 souhlas Úřadu pro civilní letectví; 

 seznam majitelů všech sousedních pozemků a staveb včetně adres; 

 termín výstavby; 

 rozpočtový náklad. 
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Instalace fotovoltaického systému 

 po vydání stavebního povolení je moţné zahájit výstavbu – instalaci FV systému. 

Připojení k distribuční síti 

 ještě před tím, neţ dojde k připojení k distribuční síti, je nutné provést kolaudaci 

projektu. Následuje nutný testovací provoz za účelem revize elektroinstalace a 

schválení technické způsobilosti pro připojení do distribuční sítě. 

Licence pro podnikání 

 licenci pro podnikání v energetickém odvětví vydává Energetický regulační úřad. 

Aby byla udělena licence je potřeba mít smlouvu o připojení s distribuční síti. 

(ČEZ, PRE, E. ON). 

4.2 Financování bankou  

Postup: 

 poradenství 

 představení projektu klienta 

1. podnikatelský záměr 

2. energetický audit 

3. finanční model 

 Energy team – vypracování vlastního finančního modelu na základě Energetického 

auditu, vypracování indikativní nabídky financování 

 Klient a Energy team – odsouhlasení nabídky financování, podpis úvěrové 

dokumentace, splnění podmínek čerpání, územní rozhodnutí a stavební povolení, 

souhlas k připojení k distribuční síti, uzavřená smlouva s dodavatelem, čerpání úvěru 

[30]. 
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Graf 3: Počet podpořených FVS dle krajů 

 

[27] 

 

Graf 4: Instalovaný výkon FVS dle krajů v kWp 

 

[27] 
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Graf 5: Stav slunečních elektráren k 1. 9. 2010 

 

[22] 

4.2.1 Modelový příklad č. 1 

Z ekonomického pohledu je fototvoltaická elektrárna velmi zajímavý počin. Obecně se 

jedná o náklady v řadech miliónů, ovšem současně se jedná o příslib budoucích výnosů, 

které nejenţe tyto náklady pokryje, ale také zaručí zisk. Zisk je tedy ta pravá motivace pro 

investici do fotovoltaické elektrárny. Bez vidiny zisku do nových technologií všeobecně 

byli ochotni investovat jen opravdoví nadšenci, čímţ by se jejich vývoj nijak neurychlil a 

tyto technologie by nikdy neprošly v masově pouţívaná zařízení. 

Realizace fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v roce 2008 

Rok 2008 byl rokem, který sice přál FV elektřině z hlediska výše podpor garantovaných 

státem, podnikání v tomto směru se nacházelo na začátku, neboť ceny technologií 

potřebných k realizaci byly v tarifu řekněme luxusním. Kdo v roce 2008 tento potenciál 

zachytil v čas, nemohl udělat chybu. Uveďme si to na příkladě. 
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Náklady na výstavbu elektrárny 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady bez sazby DPH. Jedná se pouze o náklady, 

které souvisí s přímou výstavbou fotovoltaické elektrárny (nejsou zde zahrnuty náklady, 

které souvisí s projektovou dokumentací, administrativní poplatky, atd.). 

Tabulka 1: Náklady pro fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1,6 MW 

Položka Počet ks Cena celkem [Kč] 

Panely SUNTECH STP 175S 8 192 124 862 464 

Měniče SolarMax 300C 4 8 980 480 

Max Conner 16 16 862 224 

Konstrukce, kotvení, vč. montáţe - 10 035 200 

Instalace FV systému, vč. revize - 7 454 720 

Kabeláţ, ochrana napětí a frekvence 

do sítě 

- 5 591 040 

Elektromontáţní materiál, jističe, 

rozvaděče, … 

- 3 351 642 

Trafostanice 2 sl., 630 kVA 2 1 198 000 

Pozemek - 1 947 540 

Oplocení pozemku - 756 000 

Doprava, úprava pozemku, zařízení 

staveniště 

- 602 588 

Poplatek za připojení - 917 504 

Celková cena bez DPH  166 559 384 

Celková cena na 1 MW výkonu  104 099 615 

 

Z tabulky jasně vidíme, ţe největší částku tvoří náklady spojené s fotovoltaickými 

články. Pro tuto konkrétní elektrárnu, pro daný instalovaný výkon jich bylo zapotřebí 

8 192 ks o jednotkovém výkonu 175 W o rozměrech 1 580 x 808 x 35 mm/jednotka. 
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Celková pracovní plocha těchto panelů je 10 458 m
2
. Cena jednoho panelu o váze 15 kg 

vychází na 15 242 Kč. Významnou poloţkou v rozpočtu jsou náklady na nosnou 

konstrukci panelů včetně kotvení a montáţe. 

Celkem se tak v roce 2008 investice do FV elektráren vyšplhala aţ na částku 

166 559 384 Kč, při přepočtu na 1 MW výkonu se pak pro srovnání jedná o částku 

104 099 615 Kč bez DPH. 

Při kalkulaci finanční náročnosti musíme počítat i s provozními náklady. V průběhu 

jednotlivých let provozu elektrárny se jedná zejména o náklady související se zajištěním 

ostrahy objektu, údrţbou systému i pozemku a zajištěním pravidelné revise, přičemţ 

takové náklady mohou dosahovat aţ 900 000 Kč ročně bez DPH. 

Strana příjmů 

Elektrárna XY uvedena do provozu během roku 2008, její podpora se tedy řídí jednak 

obecně, a to zákonem č. 180/2005, konkrétně cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu č. 7/2007. Ceny uvedené jsou garantované po celou dobu ţivotnosti 

panelů, tedy po období 20 let, a meziročně rostou v rozmezí 2 – 4 % s ohledem na vývoj 

indexu cen průmyslových výrobků. 

Společnost XY si pro zajištění příjmu vybrala garantované výkupní ceny, které jsou dle 

příslušného cenového rozhodnutí pro rok 2008 stanoveny ve výši 13 460 Kč/MWh bez 

DPH. Při prodeji fakticky vyrobené elektřiny v průměrném ročním objemu 1 338,331 

MWh bude celkový roční příjem z provozu elektrárny 18 013 935 Kč bez DPH, coţ nám 

předkládá srovnávací údaj pro 1MW výkonu, kdy roční příjem tvoří 11 258 709 Kč bez 

DPH. Tento údaj se však s kaţdým dalším rokem změní díky zmíněnému 2 – 4 % nárůstů 

garantované výkupní ceny v závislosti na vývoji indexu cen průmyslových výrobců. 

V roce 2008 fungoval princip osvobození od daně z příjmu po dobu 5+1 let daňové 

úlevy. V následující tabulce je počítáno s 3% nárůstem cen po dobu 20 let. 
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Tabulka 2: Příjmy dle jednotlivých let FVE (2008) 

Rok 

provozu 

Meziroční změna 

indexu cen 

průmyslových 

výrobců 

Výkupní 

cena v Kč za 

1 MWh 

Roční příjem při 

průměrném výstupu 

1 338,331 MWH/h 

Roční příjem 

odpovídající MW 

výkonu 

1.  13 460 18 013 935 11 258 709 

2. 3 % 13 864 18 554 621 11 596 638 

3. 3 % 14 279 19 110 028 11 943 768 

4. 3 % 14 708 19 684 172 12 302 608 

5. 3 % 15 149 20 274 376 12 671 485 

6. 3 % 15 604 20 883 317 13 052 073 

7. 3 % 16 072 21 509 656 13 443 535 

8. 3 % 16 554 22 154 731 13 864 706 

9. 3 % 17 051 22 819 881 14 262 426 

10. 3 % 17562 23 503 769 14 689 856 

11. 3 % 18 089 24 209 069 15 130 668 

12. 3 % 18 632 24 935 783 15 584 865 

13. 3 % 19 191 25 683 910 16 052 444 

14. 3 % 19 776 26 466 834 16 541 771 

15. 3 % 20 359 27 247 081 17 029 426 

16. 3 % 20 970 28 064 801 17 540 501 

17. 3 % 21 599 28 906 611 18 066 632 

18. 3 % 22 247 29 773 850 18 608 656 

19. 3 % 22 914 30 333 517 19 166 573 

20. 3 % 23 602 31 587 288 19 742 055 
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Náklady na pořízení FV elektrárny uvedené do provozu v roce 2008 dosáhly částky 

166 559 384 Kč při maximálním výkonu 1, 6 MW, tedy 1 MW odpovídající náklady ve 

výši 140 099 615 Kč. K tomu je nutno započítat i náklady související s ostrahou, údrţbou, 

atd. Příjmová strana je uvedena v tabulce č. 2. Roční zisk společnosti XY po prvním roce 

provozu elektrárny je tedy 17 113 935 Kč. Při tomto zisku (bez zváţení daně z příjmů v 

dalších letech provozu elektrárny) dospějeme k závěru, ţe investice poskytnutá pro 

výstavbu disponuje s návratností v řádu cca 9,7 let, tedy v průběhu 10. roku by měla být 

investice zcela splacena. Dalších deset let pak investorovi tedy společnosti XY 

fotovoltaická elektrárna vydělává peníze do kapsy. Systém byl státem nastaven na 

návratnost maximálně do 15 let, tedy investor má moţnost sniţovat náklady, sníţit tak 

dobu návratnosti na minimum a z ţivotnosti panelů poté vytěţit maximum. 

4.2.2 Modelový příklad č. 2 

Realizace fotovoltaické elektrárny v roce 2010 

Společnost XY, disponuje s volným kapitálem, s koncem roku zaznamenala příznivý stav 

cen fotovoltaických panelů. Rozhodla se tedy, ţe své volné finanční prostředky investuje 

do menší fotovoltaické elektrárny. Společnost nakoupila pozemek, rozhodla se pro 

elektrárnu o maximálním instalovaném výkonu 0,6 MW a nakoupila potřebný počet 

panelů. V zápětí začal jednat o povolení k připojení do rozvodné sítě a dalších podstatných 

náleţitostech tak, aby bez zbytečného prodluţování a co nejrychleji byla elektrárna hotova 

a připravena ke spuštění. 

V průběhu roku 2010 docházelo postupně k několika zásadním změnám, které se 

fotovoltaického průmyslu dotýkaly. Tyto změny měly platit aţ od 1. 1. 2011, tedy během 

roku, ale prakticky k ţádným změnám v roce 2010 nedošlo. Co se však významně promítlo 

do investičního prostředí, byl uţ jen fakt, ţe se vědělo, k jakým zásadním změnám dojde 

v roce 2011, a to, ţe to byly změny k zásadně k horšímu. Tyto informace měly za následek 

tlak investorů na dokončení elektráren ve výstavbě co nejdřív, prostě do konce roku 2010, 

neboť jen takové elektrárny měly nadále nárok na státní podporu. Investoři, kteří jiţ měli 

blokování do sítě (jehoţ pozastavení vydávání byl první razantní změnou roku 2010) 

rychle poptávali panely a práce se stavbou spojené, ceny panelů krátkodobě díky vysoké 

poptávce rostly. Součastně pak významně rostl počet faktických elektráren i počet MW 

reálně připojených do rozvodné sítě. Co také významně rostlo, bylo obchodování 
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s blokovanou kapacitou připojení do rozvodné sítě. Společnost XY nakoupila panely ještě 

ke konci roku 2009 a pak je aţ do zahájení výstavby skladovala v celních skladech, coţ i 

přes skladovací náklady vyšlo finančně velmi příznivě, neboť byly panely koupeny v době, 

kdy poptávka po nich nebyla aţ tak dramatická a současně byl zmatený pokles jejich cen 

z důvodu lépe zvládnuté technologie výroby. 

Strana nákladů 

Náklady uvedené v tabulce jsou náklady bez příslušného DPH a jsou očištěny od všech 

nepřímých nákladů, jako tomu bylo v případě elektrárny předchozí. 

Tabulka 3: Náklady na výstavbu FVE o výkonu 0,6 MW 

Položka Počet ks Cena celkem v Kč 

Panely SUNTECH 210 3 213 22 097 408 

Přípojka VN vč. Prací - 2 050 794 

Konstrukce, kotvení, vč. montáţe - 3 879 395 

Kabeláţ, zemění, revize - 1 470 801 

Elektromontáţ (rozvody VN a NN) - 1 428 920 

Trafostanice TSI, vč. Rozvaděčů a 

montáţe 

1 2 995 787 

Pozemek - 890 000 

Oplocení pozemku - 334 530 

Zemní práce, zařízení stanoviště - 1 177 682 

Poplatek za připojení - 150 000 

Celková cena bez DPH  36 140 787 

Celková cena na 1 MW výkonu  60 234 645 

Opět nejvyšší poloţkou rozpočtu je cena za panely. Panely byly zakoupeny od 

společnosti SUNTECH, tentokrát o jednotkovém výkonu 210 M/panel. Platba probíhala 

v eurech při kurzu 25 CZK/EUR, coţ je kurz z poloviny září roku 2009. Cena panelů byla 

stanovena na 1,3 EUR/W v panelu, tedy cena jednotkového panelu byla 210 x 1,31 EUR = 

275,1 EUR, coţ při daném kurzu odpovídá částce 6 877,5 CZK/panel. Rozměry panelu 
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1482 x 992 x 35 mm a váhu cca 16 kg, celková uţitná plocha potřebného počtu 

fotovoltaických panelů je 4 724 m
2
. 

Další v pořadí druhou největší poloţkou jsou náklady spojené na nosné konstrukce 

panelů, jejich montáţ a ukotvení. Jedná se konkrétně o ocelové nosné konstrukce, montáţ 

panelů do těchto konstrukcí a jejich upevnění do země. Další jednotlivé náklady se 

pohybují v rozmezí od sta tisíc do tří miliónů. 

Celková cena fotovoltaické elektrárny s maximálním instalovaným výkonem 0, 6 MW 

uvedené do provozu v průběhu roku 2010 se v tomto výpočtu dostala na částku 36 140 787 

CZK bez DPH, coţ po přepočítání na výkon 1 MW stanovuje částku 60 234 6645 CZK bez 

DPH. Dále je nutno počítat s provozními náklady zejména na ostrahu, údrţbu pozemku 

atd., které jsou odhadovány cca na 500 000 Kč/ročně. 

Strana příjmů 

I v roce 2010 byla garantována cena výkupnu po dobu 20 let. Společnost XY si vybrala 

za svůj zdroj příjmu garantovanou výkupní cenu. Cenovým rozhodnutím Energetického 

regulačního úřadu č. 5/2009 byla výkupní cena pro FV systémy s instalovaným výkonem 

nad 30 kW stanovena ve výši 12 150 Kč/MWh bez DPH. Při prodeji předpokládané 

průměrné ročně vyrobené elektřiny v objemu 501,874 MWh bude příjem generovaný 

elektrárnou o výkonu 0,6 MW v prvním roce provozu 6 097 769 Kč, coţ převedeno na 1 

MW výkonu odpovídá příjmu 10 162 949 Kč v prvním roce provozu. Ročně se mění 

hodnota garantované výkupní ceny, a to o 2 – 4 % v závislosti na vývoji indexu cen 

průmyslových výrobců. V tabulce uvedené níţe, je uveden vývoj garantované ceny, 

v závislosti na ní příjem dané FV elektrárny a přepočet na příjem o 1 MW výkonu. Pro 

srovnávací účely, meziroční růst indexu cen průmyslových výrobců ponecháme na třech 

procentech. 
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Tabulka 4: Příjem dle jednotlivých let provozu FVE (2010) 

Rok 

provozu 

Meziroční 

změna indexu 

cen 

Garantovaná 

výkupní cena 

v Kč/MWh 

Roční příjem při 

průměrném 

výstupu 501,874 

MW/h 

Roční příjem 

odpovídající 1 MW 

výkonu 

1.  12 150 6 097 769 10 162 949 

2. 3 % 12 515 6 280 953 10 468 255 

3. 3 % 12 890 6 469 156 10 781 926 

4. 3 % 13 277 6 663 381 11 105 635 

5. 3 % 13 675 6 863 127 11 438 545 

6. 3 % 14 085 7 068 895 11 781 492 

7. 3 % 14 508 7 281 188 12 135 313 

8. 3 % 14 943 7 499 503 12 499 172 

9. 3 % 15 391 7 724 343 12 873 905 

10. 3 % 15 853 7 956 209 13 260 348 

11. 3 % 16 329 8 195 101 13 658 501 

12. 3 % 16 818 8 440 517 14 067 528 

13. 3 % 17 323 8 693 963 14 489 939 

14. 3 % 17 843 8 954 938 14 9924 896 

15. 3 % 18 378 9 223 440 15 372 401 

16. 3 % 18 929 9 499 973 15 833 288 

17. 3 % 19 497 9 785 037 16 308 396 

18. 3 % 20 082 10 078 634 16 797 723 

19. 3 % 20 685 10 381 264 17 302 106 

20. 3 % 21 305 10 692 426 17 820 709 
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Počáteční náklady na výstavbu FV elektrárny o maximálním instalovaném výkonu 0, 6 

MW dosáhly hodnoty 36 140 787 Kč. K těmto nákladům je zapotřebí přičíst náklady na 

ostrahu, údrţbu, které odhadem činí 500 000 Kč. Roční výnos při průměrné výrobě 

elektřiny 501,874 MWh tak v prvním roce činil 6 097 769 Kč, jak je uvedeno v tabulce č. 

4. Elektrárna uvedená do provozu v roce 2010 tedy v prvním roce uţívání vygeneruje zisk 

ve výši 5 597 769 Kč, návratnost investice tak bude uskutečněna cca za 6,5 let provozu. 

V roce 2010 však nabývá v platnosti 26 % daň z příjmů vlastníků fotovoltaické elektrárny 

s výkonem větším neţ 30 kW, platí pro elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 

2010. Tato daň výrazně ovlivňuje dobu návratnosti investice. V tabulce č. 4. není s touto 

daní počítáno. 

Srovnání předchozích variant 

Tabulka 5: Přehled financí elektrárna 2008 

Celkové 

náklady 

Roční náklady 

fixní (Kč) 

Příjem v 1. 

roce (Kč) 

Zisk v 1. roce 

(Kč) 

Návratnost 

104 099 615 900 000 11 258 709 10 358 709 9 – 10 let 

 

Tabulka 6: Přehled financí elektrárna 2010 

Celkové 

náklady (Kč) 

Roční fixní 

náklady (Kč) 

Příjem v 1. 

roce (Kč) 

Zisk v 1. roce 

(Kč) 

Návratnost 

60 223 645 500 000 10 162 949 9 662 949 6 – 7 let 

 

Při podhledu do tabulek vidíme hned nejpodstatnější rozdíl. Zatím co náklady v roce 

2008 dosahovaly výše 104 099 615 Kč/MW výkonu, v roce 2010 pouhé dva roky později 

tyto náklady dosahovaly částky cca 58 % nákladů roku 2008, tedy 60 234 645 Kč/MW 

výkonu. Tento pokles byl zapříčiněn hlavně z důvodu poklesu cen fotovoltaických panelů 

a současně v jejich vyšší kvalitě. Zatímco v roce 2008 byly pouţity panely o výkonu 175 

M/jednotka, v roce 2010 byly pouţity panely s výkonem 210 W/jednotka a cena jednoho 

panelu se meziročně lišila o 8 364 Kč. Výkonnější panely, od stejné firmy SUNTECH, 

byly pro elektrárnu XY levnější, neţ méně výkonné panely pro elektrárnu XY (první). 
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Z hlediska příjmů v prvním roce uţívání elektráren lze zpozorovat, ţe se tyto vzájemně 

příliš neliší. Je to zapříčiněno faktem, ţe příjmy jsou zásadně stanoveny výší výkupních 

cen, a ty se od sebe téţ významným způsobem neliší. 

V prvním případě bude FVE očekávat návratnost investice v rozmezí mezi 9 – 10 rokem, 

zatím co druhá elektrárna uţ mezi 6 – 7 rokem provozu. Na první pohled se jedná o nemalý 

rozdíl, ovšem přihlédneme – li k odhadovanému rozpisu příjmů uvedených v tabulkách 3 a 

4 zjistíme, ţe kaţdý rok, kdy elektrárna uţ vydělává, znamená příjem společnosti v řádech 

desítek miliónů. V tu chvíli se tříletý rozdíl v návratnosti investice přemění do třech let 

přísunu financí v případě společností druhé. 

Právě tento fakt se pro vládu ČR stal neúnosným a započal razantní reformy roku 2010, 

které vedly k tomu, ţe v roce 2011 jiţ nebylo výhodné, v případě ostrovních systémů či 

velkých elektráren postavených na zemi ani moţné, do tohoto oboru investovat [35]. 

4.3 Provozovaní fotovoltaických elektráren v ČR 

V této kapitole se zaměříme spíše na velké a významné fotovoltaické elektrárny 

v jednotlivých krajích ČR. Malých elektráren se po celé republice vyskytuje nespočet, 

vyrobená elektrická energie většinou slouţí pro vlastní spotřebu. 
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Tabulka 7: přehled počtu FVE a instalovaného výkonu v jednotlivých krajích 

Kraj Počet FVE [ks] Instalovaný výkon [MWp] 

Ústecký 72 3,761 

Karlovarský 25 0,127 

Plzeňský 312 5,292 

Jihočeský 92 14,585 

Vysočina 38 0,423 

Středočeský (Praha) 116 (50) 3,356 (0,266) 

Liberecký 35 0,254 

Královéhradecký 43 1,454 

Pardubický 41 2,145 

Jihomoravský 166 17,377 

Zlínský 80 3,801 

Moravskoslezský 65 0,433 

Olomoucký 79 1,02 

Celkem 1214 54,3 

[31] 

Středočeský kraj 

Středočeský kraj je jedním z nejvíce obsazených krajů fotovoltaickými elektrárnami. 

Jednou z prvních zkušebních elektráren, která slouţí pouze pro monitorovací účely, byla 

vybudována na budově Praţské energetiky, a.s. 

Pražská energetika, a.s. 

Do provozu byla FVE uvedena 22. května 2002. Jako referenční projekt nechala Praţská 

energetika, a.s. vybudovat na své budově v Praze 10 – Vršovice, fotovoltaickou elektrárnu 

společností SOLARTEC, s.r.o. Tato elektrárna není vybudována za účelem dodávky 

elektřiny, nýbrţ slouţí k poskytování informací o moţnostech výroby elektřiny ze 
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slunečního záření. Proto jsou fotovoltaický panely neustále monitorovány a naměřené 

hodnoty jsou průběţně zpracovány, archivovány a zpřístupňovány veřejnosti na 

internetových stránkách společnosti. Panely jsou umístěny a střeše a na jiţní a východní 

fasádě. Zaznamenává se zde intenzita slunečního záření a venkovní teplota. 

Obrázek 12: Budova Pražské energetiky, a.s. (panely na jižní a východní fasádě) 

 

[32] 
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Obrázek 13: Budova Pražské energetiky, a.s. (panely na střeše budovy) 

 

[32] 

Fotovoltaická elektrárna se skládá z pěti samotných částí s různým umístěním a orientací 

panelů. Kaţdá část obsahuje tři fotovoltaické panely, tzn. celkem 15 fotovoltaických polí s 

celkovou plochou 20 m
2
. Dvě částí jsou instalovány na východ a jih se sklonem 90 ° a 

zbývající tři části jsou na střeše budovy se sklonem 45°. 

Tabulka 8: Technické údaje jednotlivých částí FVE 

Označení 
Orientace 

sekce 

Sklon 

panelů 

Počet 

panelů  

/ článků 

Rozměr 

1 panelu 

Celková 

plocha 

Instalovaný 

výkon 

střecha 1 jih 45° 3 / 99 
1,2 m x 1,0 

m 
3,60 m

2
 450 Wp 

střecha 2 jih 45° 3 / 99 
1,2 m x 1,0 

m 
3,60 m

2
 450 Wp 

střecha 3 jih 45° 3 / 99 
1,2 m x 1,0 

m 
3,60 m

2
 450 Wp 

fasáda 1 jih 90° 3 / 132 
1,2 m x 1,35 

m 
4,86 m

2
 600 Wp 

[33] 



Andrea Kaločajová: Analýza vývoje slunečních elektráren 

2012 35 

Parametry celé elektrárny 

Tabulka 9: Technické parametry FVE 

Celková vyrobená energie 2790,95 kWh 

Vyrobená energie za dnešní den  1,09 kWh 

Dodávaný výkon 0 W 

[33] 

Graf 6: Výnos elektrárny (Duben 2010) 

 

[33] 

Graf 7: Celkový výnos FVE (Duben 2010) 

 

[33] 
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Střecha 1 – parametry 

Celková doba provozu 27038,1 h 

Vyrobená energie celkem 1378,02 kWh 

Vyrobená energie za dnešní den 410 Wh 

Dodávaný výkon 0 W 

Napětí 232 V 

Kmitočet 49,99 Hz 

 

Graf 8: Výnos panelu Střecha 1 (Duben 2010) 

 

Graf 9: Výkon panelu Střecha 1 (Duben 2010) 
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Fasáda JIH – parametry 

Celková doba provozu 0 h 

Vyrobená energie celkem 0 kWh 

Vyrobená energie za dnešní den 390 Wh 

Dodávaný výkon 0 W 

Napětí 0 V 

Kmitočet 0 Hz 

 

Graf 10: Výnos panelu Fasáda JIH (Duben 2010) 

 
 

Graf 11: Výkon panelu Fasáda JIH (Duben 2010) 

 
[33] 
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Fasáda VÝCHOD – parametry 

 

Celková doba provozu 0 h 

Vyrobená energie celkem 0 kWh 

Vyrobená energie za dnešní den 40 Wh 

Dodávaný výkon 0 W 

Napětí 0 V 

Kmitočet 0 Hz 

 

Graf 12: Výnos panelu Fasáda VÝCHOD (Duben 2010) 

 
 

Graf 13: Výkon panelu Fasáda VÝCHOD (Duben 2010) 

 
[33] 
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Jihomoravský kraj 

Nejideálnějším místem na vybudování FVE je právě Jihomoravský kraj. Z důvodů 

úrodné a kvalitní půdy je zde budování fotovoltaických elektráren zamezováno. V obci 

Hrádek, je postavena první sluneční elektrárna společnosti ENERGY 21, a.s. Je postavena 

z 18 000 solárních panelů o celkové rozloze 4,2 ha. Instalovaný výkon je 1100 kWp. Byla 

uvedena do provozu v roce 2008. Průměrná intenzita slunečního záření dosahuje v tomto 

místě 1,17 MWh/m
2
. Tato elektrárna ušetří aţ 1 291 000 kg CO2/ročně. 

Další významné fotovoltaické elektrárny v Jihomoravském kraji 

 Dubňany – instalovaný výkon 2100 kWp; 

 Hodonice – instalovaný výkon 2150 kWp; 

 Vranovská ves – instalovaný výkon 4488 kWp; 

 Sudoměřice – instalovaný výkon 3000 kWp. 

Obrázek 14: FVE - Vranovská ves 

 

[34] 

Moravskoslezský kraj 

Bernatice 

Sluneční elektrárna na střeše průmyslové budovy je sloţena z 86 panelů Siliken o 

jmenovitém výkonu 230 Wp, 3 měničů Delta SI 5000 a 2 měničů Delta SI 2500. Zapojení 

je zelený bonus. 
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Obrázek 15: Sluneční elektrárna Bernartice 

 

[35] 

Jistebník 

Elektrárna se skládá z 20 polykrystalických panelů Solartec SG-210-6Z a z měniče 

Solarmax 4200S. Zapojení je Zelený bonus. Krytina pod panely je kanadský šindel. 

 

Obrázek 16: Solární elektrárna Jistebník 

 

[35] 
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Ústecký kraj 

Fotovoltaické systémy je vhodné a efektivní budovat v místech s velkou intenzitou 

slunečního záření, dále pak s co nejdelší dobou slunečního záření a nejvyšším počtem 

jasných dnů úhrnem sráţek za rok. Z tohoto hlediska není pro výstavbu slunečních 

elektráren Ústecký kraj příliš vhodný. I přesto je zde vystavěno 72 fotovoltaických 

systémů, ať uţ pro potřeby vlastní či napojené na elektrickou síť, o celkovém výkonu 3, 76 

MWp. Coţ není zrovna zanedbatelný počet. 

Mezi systémy, které dodávají vyprodukovanou energii přímo do elektrické sítě, patří 

například: 

 Staré Splavy – instalovaný výkon 8,36 kWp, rozloha 65 m
2
, uvedeno do provozu v 

Březnu roku 2010; 

 Úštěk – instalovaný výkon 0,507 kWp, sestaveno z 2 893 panelů o rozloze 4 125 

m
2
, uvedeno do provozu v Srpnu roku 2007; 

 Varnsdorf – kulturní dům Rozkrok, instalovaný výkon 3,5 kWp, sestaveno z 20 

panelů o rozloze 25,53 m
2
, uvedeno do provozu roku 2009. 

Obrázek 17: Fotovoltaická elektrárna ve Varnsdorfu 

 

[34] 
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Jihočeský kraj 

Solární park Bušanovice – první velká sluneční elektrárna nejen v České republice, ale i ve 

střední Evropě má výkon 600 kWp (rok 2007). Stojí v malé jihočeské vísce Bušanovice na 

Prachaticku, kde ji v roce 2007 v únoru uvedla do provozu společnost Korowatt. V roce 

2008 se výkon solární elektrárny v Bušanovicích zvýšil na 1,2 MW. Na dřevěné konstrukci 

je instalováno celkem 5320 solárních panelů, jejich plocha 0,6 ha představuje přibliţně 

polovinu českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. Jeden čtvereční metr solárních 

panelů vyrobí za rok tolik elektřiny, jako 250 kg uhlí, ovšem bez vzniku oxidu uhličitého. 

Technické parametry 

 instalovaný výkon na konstrukci: 693 kWp; 

 výkon na patě invertoru: 600 kWp; 

 roční výroba: 628 000 kWh (projektový výpočet); 

 celkové investiční náklady: 85 000 000 Kč; 

 dotace z fondu OPPP: 29 200 000 Kč; 

 náklady na instalaci 1 kWp: 141 600 Kč; 

 FV panely: Mitsubishi PV-MF 130EA 2L, 5320 ks; 

 invertory: 2x SolarMax 300C; 

 uvedení do trvalého provozu: 1. 2. 2007; 

 úspora CO2: 725 t/rok [36]. 

Obrázek 18: Solární park Bušanovice 

 

[36] 
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5 Legislativa 

Pokud majitel fotovoltaické elektrárny chce dodávat vyprodukovanou energii do sítě, pak 

se musí řídit zákony, které stanovují, jaké podmínky musí fyzické nebo právnická osoba 

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

5.1 Mezinárodní smlouvy 

 Kyotský protokol (1997) – sniţování emisí CO2; 

 Energetická politika pro Evropu (Rada Evropy – březen 2007), 

 Nové cíle pro rok 2020 nastaveny Evropskou komisí – březen 2008 

1. 20 % energie z obnovitelných zdrojů 

2. 20 % elektřiny z obnovitelných zdrojů 

3. individuální cíle pro kaţdou členskou zemi na základě jejich potenciálů, pro 

Českou republiku 13 %. 

Základní legislativní rámec provozování slunečních elektráren tvoří: 

5.2 Zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon 

Jedním ze základních legislativních dokumentů je energetický zákon č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Podnikání 

v oblasti energetiky zahrnuje: výrobu, distribuci, prodej elektrické energie, tepla, nebo 

plynu. Toto je pouze na základě udělení licence, jenţ uděluje Energetický regulační úřad 

(ERÚ). Ústředním orgánem státní správy v oblasti energetiky je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (MPO). To vydává autorizaci ke stavbě velkých zdrojů elektrické energie a 

přímého vedení. Tento zákon dále zřizuje Státní energetickou inspekci, která kontroluje 

dodrţování legislativy. 
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5.3 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů a o změně některých zákonů 

Tímto zákonem se stát zavázal vytvořit podmínky pro výrobu elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů ve výši 10 % na hrubé spotřebě k roku 2010 a dále vytvořit 

podmínky pro zvyšování podílů obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie. 

Podle tohoto zákona má za povinnost provozovatel distribuční sítě připojit k distribuční síti 

výrobce elektrické energie, který pouţívá k výrobě elektřiny obnovitelné zdroje energie a 

odkupovat přednostně tuto energii za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem 

podle zveřejňovaného cenového rozhodnutí. 

5.4 Vyhláška č. 457/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

Tato vyhláška doplňuje zákon č 180/2005 Sb., o podrobnější technické a ekonomické 

podrobnosti související s povinným výkupem elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

5.5 Vyhláška č. 364/2007 Sb. 

Touto vyhláškou se mění a novelizuje vyhláška č. 475/2005 Sb. 

5.6 Vyhláška č. 150/2007 Sb. 

Která se zabývá způsobem regulace v energetických odvětvích a upravuje postupy při 

regulaci. 

5.7 Vyhláška č. 51/2006 Sb. 

Tato vyhláška upravuje podmínky připojení k elektrické soustavě. 

5.8 Ovlivnění ekonomiky slunečních elektráren jednotlivými legislativními 

opatřeními 

5.8.1 Výkupní ceny 

Stát podporuje výkup elektrické energie prostřednictvím zákona č. 180/2005 Sb., o 

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, a 

prostřednictvím regulovaných cenových rozhodnutí ERÚ, který stanovuje kaţdoročně 

výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů. 
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Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou 

uvedené v příloze č. 4. Pro fotovoltaické elektrárny instalované do provozu v roce 2010 

ERÚ stanovil výkupní ceny za elektřinu dodanou do sítě za 12 250 Kč/MWh a zelený 

bonus k tomu za 11 280 Kč/MWh (týká se elektráren s instalovaným výkonem do 30 kW) 

a za 12 150 Kč/MWh a zeleným bonusem 11 180 Kč/MWh (platí pro elektrárny 

s instalovaným výkonem nad 30 kW). Výkupní ceny se tak sníţily o 5 % neţ v roce 

předchozím. Předpokládalo se, ţe k dalšímu sníţení dojde i v dalších letech samozřejmě se 

tak stalo. Rok 2010 byl posledním rokem, kdy byly investice do fotovoltaiky výhodné. 

Můţeme si to ukázat na příkladě. Sluneční elektrárna vyrobí například 1 kWh elektrické 

energie. 

1) FVE je připojena do vnitřního elektrického rozvodu domu a smlouva je uzavřena 

s distributorem na výkup elektrické energie na tzv.“zelený bonus“. Vyrobí – li tedy 

FVE 1 kWh elektrické energie mohou nastat dvě situace: 

a) spotřebuji si tuto kilowatthodinu elektrické energie v domě sám. Ušetřím tedy 

například 4 Kč, které bych musel jinak distributorovi zaplatit a ještě mě 

distributor (to je ČEZ, PRE, E. ON) zaplatí za tuto mou spotřebovanou kWh 

11 280 Kč, pokud mám elektrárnu s výkonem do 30 kWp a nebo 11 180 Kč, 

mám – li elektrárnu s výkonem nad 30 kWp. 

b) tuto kWh nespotřebuji v mém domě, protoţe v danou chvílí nemám takový 

odběr a tak se tato energie automaticky směřuje do distribuční sítě. V tomto 

případě dostanu zelený bonus 11 280 Kč, pokud mám elektrárnu s výkonem 

do 30 kWp a 11 180 Kč, mám – li elektrárnu s výkonem nad 30 kWp a navíc 

mě distributor za tzv. silovinu dá ještě navíc například 1 Kč. 

2) FVE je připojena přímo do distribuční sítě a smlouva je uzavřena na přímou dodávku do 

sítě. Tuto energii si tedy nemohu sám v domě spotřebovat, ale mohu ji pouze prodat 

distributorovi. V takovém případě mi distributor zaplatí za 1 kWh 12 250 Kč u elektrárny 

s instalovaným výkonem do 30 kW a 12 150 Kč u elektrárny s instalovaným výkonem nad 

30 kW [13]. 

Při stanovení výkupních cen a zelených bonusů úřad vychází z odlišných nákladů 

pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení většinou jejich časového 

vývoje. 
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 Výkupní ceny a zelené bonusy jsou stanovovány Energetickým regulačním 

úřadem; 

 Výkupní ceny jsou fixovány na 20 let s tím, ţe jsou kaţdoročně upravovány 

indexem cen průmyslových obchodů; 

 Výkupní ceny jsou stanoveny tak, ţe pro zdroje uvedené do provozu v různých 

letech mohou platit různé výkupní ceny elektřiny; 

 Výkupní ceny jsou stanoveny tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zlepšení 

národního indikativního cíle v  podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 

spotřebě elektřiny. 

5.8.2 Garance doby výkupu elektrické energie 

Další metodou podpory produkce elektřiny z OZE je garantovaná doba, po kterou bude 

distributor vykupovat od výrobce elektřinu za stanovené výkupní ceny. Od účinnosti 

vyhlášky č. 475/2005 Sb., která provádí některé ustanovení zákona o podpoře vyuţívání 

OZE, byla garantována doba výkupu 15 let. Vyhláška č. 4/364/2007 Sb., kterou se mění 

vyhláška č.475/2005 Sb., se garantována doba výkupu zvyšuje na 20 let. Musí být splněny 

některé podmínky, která vyhláška určuje. U fotovoltaických elektráren musí být splněno 

roční vyuţití instalovaného špičkového výkonu, které musí být větší neţ 935 kWh/kWp, 

celkové měrné investiční náklady musí být menší neţ 135 000 Kč/kWp a roční 

vyprodukovaná energie musí být alespoň 150 kWh na čtvereční metr aktivní plochy 

solárního panelu s tím, ţe se během ţivotnosti panelů sniţuje jejich výkon o 0,8 % ročně. 

5.8.3 Zelené bonusy 

Zelené bonusy spočívají v tom, ţe si výrobce elektřiny sám najde kupce pro tuto energii 

a po prodeji za trţní cenu mu dostane navíc tzv. „zelený bonu“, coţ je finanční částka za 

prodanou MWh. Zelený bonus se hodí spíš pro většího kupce, poněvadţ shánět kupce 

sebou přináší větší náklady. Úřad při stanovení výše zelených bonusů přihlíţí téţ ke 

zvýšení míře rizika uplatnění elektřiny z OZE na trhu s elektřinou. 

Hlavní výhody zelených bonusů je moţnost výrobu ovlivnit výši výnosů za vyrobenou 

elektřinu a dosáhnout tak vyššího výnosu neţ v případě reţimu výkupních cen. K trţní 

ceně elektřiny je vyplácen výrobci zelený bonus, který je pevně stanoven ERÚ. 



Andrea Kaločajová: Analýza vývoje slunečních elektráren 

2012 47 

Nevýhodou zelených bonusů je určitá míra nejistoty, protoţe výrobce nemá zaručen 

100% odbyt vyrobené elektřiny na trhu, jako tomu je v reţimu výkupních cen. 

Výpočet zeleného bonusu 

 

ZBi = Cmin,i*OTCei, 

i   i-tý druh OZE; 

Cmin,i* minimální cena elektřiny pro i-tý druh OZE přepočtená na 

odpovídající vyšší diskont respektující vyšší riziko; 

OTCei  odhadovaná trţní cena elektřiny pro i-tý druh OZE. 

 

 

Jaký je rozdíl mezi zeleným bonusem a výkupní cenou? 

V případě podpory výroby elektrické energie z OZE ve formě výkupních cen má 

provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přirozené soustavy 

povinnost od výrobce vyrobené elektřiny z daného zdroje. Výkupní ceny i zelené bonusy 

výrobci vţdy hradí provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel 

přenosové soustavy a záleţí na tom, ke které soustavě je připojen. 

5.8.4 Dotace 

Na výstavbu fotovoltaické soustavy lze získat dotace. Dotační podmínky se mění, je 

nutno sledovat aktuální informace. Ještě v roce 2007 existovala dotace ze SFŢP pro 

fyzické osoby, které vystavěly fotovoltaický systém do 5 kWp a to aţ 50 % investičních 

nákladů, maximálně však 200 000 Kč. Tato dotace byla od roku 2008 zrušena a byla 

korigována zvýšením doby ţivotnosti fotovoltaických elektráren z 15 let na 20 let. 

Dotace ze strukturálních fondů EU lze získat na základ operativního plánu ţivotního 

prostředí prioritní osy číslo 3, coţ se Dotace na udrţitelné vyuţívání zdrojů energie a platí 

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

moţné získat maximální dotaci ve výši 40 % z výdajů a to maximálně do výše de minimis. 

Jedná se o podporu, která nesmí překročit během 3 let u jednoho příjemce částku 200 

miliónů korun. Dotace je poskytována v tomto případě pouze právnickým osobám, jako je 

stát, obce, kraje, svazy obcí, nadační fondy, školy, atd. 
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5.8.5 Program obnovitelné zdroje 

Jedná se o formu přímých dotací projektů, jejichţ cílem je zvýšit vyuţívání OZE pro 

výrobu elektrické energie a tepla. Cílem programu je podpora projektů výroby elektrické 

energie z OZE, jenţ jsou vymezeny vyhláškou č. 542/2006 Sb. 

5.8.6 Daňová legislativa 

U fotovoltaických instalací a bytových domů, rodinných domů a panelových domů platí 

§ 48 zákona o dani z přidané hodnoty. Zde platí sníţená 14 % sazba DPH a to na montáţní 

práce i na samotné technické prostředky fotovoltaický elektrárny. 

Osvobození od daně 

Fotovoltaický elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie a jsou osvobozeni od daně 

z příjmu. Osvobození platí od roku, kdy byla elektrárny uvedena do provozu a 

následujících pěti let. 

Vedení účetnictví 

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

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

drţiteli licence být účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o 

účetnictví. Podle tohoto uvedeného je výrobce elektrické energie povinen vést účetnictví. 

Odpisy 

Fotovoltaická elektrárna patří do odpisové skupiny č. 4 – stavba elektrárny s dobou 

odpisu 20 let. Elektrárna se můţe rozdělit na jednotlivé celky (např. fotovoltaický panely 

spadají do odpisové skupiny číslo 2 s dobou odpisu 5 let a tím se mohou odpisy 

zefektivnit) [2,3,8,9,10,11,13]. 
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6 Vlivy slunečních energetických zařízení na životní prostředí 

Mezi výhody fotovoltaiky patří skutečnost, ţe solární energie je prakticky nekonečná. 

Solární energie nezatěţuje ţivotní prostředí, nevznikají emise ani ţádný odpad. Instalace 

solárních článků je poměrně jednoduchá a provoz je nenáročný, údrţba minimální. Tato 

skutečnost dává moţnost širokého vyuţití solární energie. Solárním kolektorem můţe být 

vybavena téměř kaţdá budova (střecha) [14]. 

Fotovoltaické systémy přinášejí z hlediska ekologie také nevýhody, které přímo souvisí 

s výrobou, obsahem materiálů a recyklací těchto systémů. 

6.1 Nutnost obnovitelných zdrojů energie 

V dnešní době je celosvětová spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů větší, neţ je 

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

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

vyrobené z neobnovitelných zdrojů představují velkou zátěţ pro ţivotní prostředí. Celková 

výroba energie ve světě roste exponenciálně. V roce 2000 překročila 10
14

 kWh/rok a jestli 

bude tento trend pokračovat, pak během 21. století dosáhne výroba energie čísla 10
17 

kWh/rok. Tento vývoj můţe mít katastrofické následky, které globální ekosystém nemusí 

přeţít. Jedná se však o prognózu, která předpovídá tento vývoj při zachování trendu 

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

pohybovat kolem maximální hodnoty 10
16

 kWh/rok, kterou jiţ nepřekročí. Kromě samotné 

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

elektrické energie, jako jsou emise nebezpečných nebo dokonce jedovatých plynů, 

produkce popílku, radioaktivního odpadu, emise plynů způsobujících skleníkový efekt, 

kyselé deště, globální oteplování a tání ledovců. Stojí za zmínku, ţe v poslední době 

ledové byla průměrná teplota ovzduší na zemi jen o 4 °C niţší neţ je nyní, podle odhadů se 

během následujících 50 let má teplota zvýšit o další 4 – 9°C, coţ by mělo za následek 

katastrofický dopad na změnu globálního ekosystémů. Koncentrace CO2 v atmosféře roste 

meziročně o 0,4 % a koncentrace metanu, který se také řadí mezi skleníkové plyny, je 

dokonce rychlejší. Kvůli nadměrné koncentraci skleníkových plynů přijímá Země více 

energie, neţ vydává a to zapříčiňuje její oteplování. Do této doby není ještě ovšem bez 
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pochybností dokázáno, ţe je změna klimatických podmínek na Zemi zapříčiněna lidskou 

činností, protoţe změny hladin moří a různé kolísání teplot se v historii Země jiţ 

vyskytovaly [2]. 

6.2 Vliv fotovoltaických systémů na životní prostředí 

Jak je uvedeno v předchozí kapitole je opravdu nutné hledat a rozšiřovat pouţívání OZE, 

i kdyţ jsou v dnešní době ještě drahé. Fotovoltaika je technologie, která dokáţe vyrábět 

elektřinu přímo ze slunečního záření bez vypouštění jakýchkoliv nebezpečných plynů a 

CO2, bez hluku, bez radiace a bez škodlivé zátěţe ţivotního prostředí. Označuje se jako 

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

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

technologie je překáţka ekonomická [4,5]. 

Při výrobě fotovoltaických panelů se spotřebovává určitá energie, a při tomto chemickém 

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

pouţitím fosilních paliv. U technologií nanášení tenkých vrstev amorfního křemíku nebo 

jiných sloučenin se pouţívají při výrobě i škodlivé plyny. Pokud se při výrobě poškodí 

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

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

vzhledem k energii, kterou můţeme tímto panelem vyrobit přiměřené nebo nikoli. Na 

produkci 1 kWp se spotřebuje 5600 kWh energie u oboustranných panelů. Jelikoţ panel 

dokáţe vyrobit tuto energii zpět za 4 roky a jeho ţivotnost se udává od 20 do 30 let, je tato 

energie aţ 6x zaplacena zpět [2,4]. 

V případě fixovaných jednostranných polykrystalických panelů je energetická náročnost 

při výrobě zhruba 300 kWh na 1 kWp. Jestliţe průměrně 1 kWp vyrobí 950 kWh energie 

za rok, pak je doba návratnosti asi 3,20 roků [3]. 

Co se týká posuzování panelů na ţivotní prostředí při provozu panelů, pak tyto panely 

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

mohly přírodě ublíţit. Navíc tento způsob výroby elektřiny můţe být vnímán ze stránky 

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

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

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

2850 kWp zabírá plochu 120 000 m
2
). Tyto plochy jsou však volné a nevyuţívané 

zemědělstvím a navíc panely nezabraňují růstu trávy, takţe se tyto plochy často dají vyuţít 

i pro pasení dobytka. Tyto stavby mohou být spíše vnímány jako neţádoucí zásah do 

přírody pouze z estetického hlediska [4]. 

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

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

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

výroby energie z fosilních paliv [3]. 

6.3 Recyklace fotovoltaických systémů 

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

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

spolu se stojany, zde je moţná recyklace jiţ prokázanými technologiemi a tedy nevzniká a 

těmito materiály ţádný problém. Speciální technologie se vyţadují pouze pro recyklaci 

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

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

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

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

byla moţná co nejúčinnější recyklace, musí se provést různá třídění panelů ať uţ podle 

výrobce, protoţe kaţdý výrobce pouţívá trochu jinou technologii a materiály, tak podle 

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

z amorfního křemíku, krystalického křemíku nebo panel vytvořený technologií nanášení 

tenkých vrstev. V příloze č. 5, jsou uvedené materiály, ze kterých jsou různé druhy panelů 

vyráběny [4]. 

6.3.1 Recyklace fotovoltaických panelů z krystalického křemíku 

U těchto panelů existuje více způsobů recyklace, které umoţňují různé způsoby vyuţití 

recyklovatelných materiálů a také jsou různě efektivní. Jedná se o speciální technologie, u 

kterých se pracuje na jejich vylepšování. Jedním ze způsobů je přeměna celého modulu na 

ferosilikon termálním procesem při vysokých teplotách. V tomto případě jiţ není potřeba 

separovat komponenty. Nevýhodou tohoto druhu recyklace však je nemoţnost vyuţít 
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materiál znovu k výrobě fotovoltaických panelů a výsledný ferosilikon lze pouţít pouze 

k výrobě oceli. Další způsob recyklace je pouţití chemické technologie, u níţ se pouţívá 

při recyklaci různých kyselin. Tento způsob recyklace dovoluje ze 75 % vyuţít materiál 

k výrobě nových panelů, avšak jiţ s menší účinností výroby energie neţ je panel nový. 

Kontrolovaným spalováním zakomponovaného materiálů, coţ je další způsob recyklace, se 

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

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

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

nové solární panely bez úbytku efektivity výroby elektrické energie oproti nově 

vyrobeným článkům. Také sklo je pouţitelné znovu při další výrobě [4]. 

Jak se uvádí v knize [4] má však v současnosti největší šanci na úspěch termální metoda, 

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

Provozní teplota se pohybuje do 500 °C, při níţ se rozkládají umělohmotné materiály a 

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

články. Kovové materiály jsou zpracovávány tradičními způsoby recyklace a sklo je dále 

zpracováno k novému pouţití. Solární články, pokud nejsou poškozené termálním 

procesem, jsou oddělovány od kovové mříţky na jejich povrchu a na jejich zadní straně a 

od antireflexní vrstvy procesem leptání, kterým jsou odstraňovány i další zbylé příměsi 

článku. Poškozené solární články mohou být recyklovány s dalším křemíkovým odpadem a 

výsledek tohoto procesu je prakticky nová křemíková tabulka, která můţe být bez 

problémů znovu pouţitá k výrobě solárních panelů. Pouţitím tohoto procesu lze bez 

problémů znovu pouţitá k výrobě solárních panelů. Pouţitím tohoto procesu lze ušetřit aţ 

80 % energie, která by musela být pouţita k výrobě nových solárních panelů [4]. 

6.3.2 Recyklace fotovoltaických panelů z amorfního křemíku a jiných směsí materiálů 

použitých u technologií nanášením v tenkých vrstvách  

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

neţ 1 %). Navíc obsahují i těţké kovy, i kdyţ v malém mnoţství, jako indium a cín 

v případě panelů z amorfního křemíku, které můţou zatěţovat ţivotní prostředí. Dobrý 

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

pískováním, coţ není ekonomická metoda. Poté můţe být pouţito znovu pouze sklo. U 

panelů z amorfního křemíku lze také pouţít výše zmíněnou metodu recyklace. Na rozdíl od 
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těchto panelů, panely z jiných směsí materiál jako jsou z teluridu kademnatého CdTe 

obsahují toxické látky jako je kadmium, telurid nebo selen. Jednoduchá a nákladně 

efektivní metoda na recyklaci těchto druhů panelů byla vymýšlená v souladu s nově 

vznikající technologií článku CdTe a zároveň byl brán ohled na ţivotní prostředí. Metoda 

je zaloţena na uzavřeném elektrochemickém obvodu, který rychle přeměňuje poškozené 

nebo pouţité moduly na účinné nové články. Tato metoda odděluje komponenty ze starých 

panelů a obnovuje polovodičové vrstvy na nový panel v jednoduchém kompaktním 

systému, který nezanechává ţádný odpadní materiál [4]. 

6.4 Vlivy na půdu 

Větší FVE se budují především na vhodném volném pozemku, kterých začíná být 

nedostatek. Současná legislativa umoţňuje stavbu solární elektrárny umístit v ploše, kterou 

k tomuto účelu vymezí územní plán. Umisťovat FVE dle metodického Ústavu územního 

rozvoje je zastavěním území moţné především“ v plochách výroby a skladování, 

v plochách technické infrastruktury a v plochách smíšených výrobních, pokud jsou 

vymezeny územním plánem. Pokud je FVE takového rozsahu, ţe je pouze doplňujícím 

zařízením jiné stavby, je moţné je umístit jako součást této stavby. Můţe tak být umístěna 

v plochách bydlení, rekreace, občanského vybavení např.: na střechách staveb, musí však 

splňovat hygienické podmínky“ [6,7]. 

FV elektrárna je posuzována jako výrobní zařízení a představuje změnu charakteru 

nezastavěného území a změnu jako vyuţívání. Stavební zákon pojen fotovoltaika nezná. 

Případná změna územního plánu je poměrně dlouhodobá záleţitost (1,5 roku) a většinu 

investoru odradí. Nemají jistotu, ţe se podmínky podnikání nezmění. 

6.5 Vlivy na krajinný ráz 

Fotovoltaická elektrárna nepůsobí většinou rušivě na krajinný ráz, i kdyţ je rozlohou 

poměrně velká. V určitých specifických případech výstavby, např.: na vyvýšeném, dobře 

viditelném místě by bylo vhodné zpracovat studii hodnocení vlivu na krajinný ráz. 
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6.6 Hluk 

Fotovoltaická elektrárna neprodukuje při provozu hluk. Vliv dopravního hluku a jeho 

změny v souvislosti s výstavbou FVE se projeví hlavně v denní době v okolí příjezdové 

komunikace, po které bude doprava probíhat. 

6.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Stavby FVE bývají ve většině případů situovány mimo stavební části územního systému 

ekologické stability, mimo plochy s vyšším stupněm ekologické stability (mimo lokality, 

kde se vyskytují přírodě blízké ekosystémy). Případný vliv na zvláštně chráněná území a 

biotopy zvláště chráněných druhů rostli a ţivočichů bývá většinou nevýznamný. Pro 

vyloučení nepříznivých vlivů na flóru a faunu je vhodné zapracovat biologické hodnocení 

dotčených lokalit. V případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů je nutno 

provést jejich záchranný transfer. 

6.8 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Při provozu FVE nevznikají technologické odpadní vody. Pokud by vznikaly splaškové 

vody, byly by odváděny na vlastní domovní čistírnu odpadních vod. Vyčištěná voda by 

byla poté odváděna do vodoteče či kanalizace. Nekontaminovaná dešťová voda z areálu 

FVE je odváděna do vodoteče nebo do kanalizace. Při realizaci výstavby FVE by za 

běţných podmínek nemělo dojít k ohroţení povrchových ani podzemních vod [6]. 
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7 Trendy vývoje v oblasti sluneční energetiky v České 

republice 

Rozvoj fotovoltaiky ve světě 

 1893 Alexandr Edmond Becquerel – náhodně objevil, ţe při osvícení kovových 

elektrod ponořených v elektrolytu, začne jimi procházet proud; 

 1877 W. G. Adams a R. E. Day – vytvořili první fotovoltaický článek s pouţitím 

selénu – byl v tuhé fázi, bez elektrolytu; 

 1883 Fritts – vytvořil první články o ploše 30 cm
2 

a s účinností 1 %, které se jiţ 

daly vyrábět hromadně, avšak díky nízké účinnosti jsou pro praktické vyuţití 

nevhodné; 

 1905 Albert Einstein – podařilo se mu vysvětlit fotovoltaický jev, za coţ získal 

roku 1921 Nobolevu cenu za fyziku; 

 1946 Rusell S. Ohl – podal v USA patent na křemíkové fotovoltaické články; 

 1954 Bellovy laboratoře (D. Chapin, C. Fuller, G. Pearson) – vyrobili křemíkové 

fotovoltaické články doprovodné jiným prvkem, které měly přijatelnou účinnost 6 

%, ale byly příliš drahé na výrobu; 

 1957 pouţití fotovoltaických článků jako zdroje energie na umělých druţicích 

(první byla vypuštěna 17. Března 1958); 

 Na zemi se začaly vyuţívat fotovoltaický lánky aţ v 70. letech, ale pouze 

k napojení navigačních světel nebo bezpečovacího zařízení v místech bez elektrické 

sítě; 

 V 80. letech byly vybudovány první zkušební sluneční elektrárny; 

 1981 solární letadlo přeletělo kanál La Mance; 

 1987 na závodech World Solar Challenge zvítězil solární automobil Suneraycer, 

který ujel 3138 km průměrnou rychlostí 67 km/h; 

 1999 dosáhly sluneční články celosvětového výkonu 1gigawat gigawattu; 
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 2004 – 2005 došlo k vzrůstu na trhu s fotovoltaikou o 42 %. 

Rozvoj fotovoltaický v ČR 

První pokusy o vyuţití solární energie se v Čechách objevily po roce 1973, tehdy od 

světové ropné krize. Jako první byla snaha pouţít polyethylenové fólie, které se však 

působením tepla prohýbaly a ničily. Proto se začalo do fólie oboustranně zatavovat 

šestihranné pletivo, které zajišťovalo, ţe nedocházelo k deformacím fólie za kaţdé situace. 

Dodnes je znám název fólie jako Flexipane. Nejčastěji se rámy kolektorů vyráběly z kovu, 

dřeva, ale i z desek tvrdého PVC. První výrobci slunečních konektorů byli Okresní podnik 

sluţeb v Kroměříţ, Závod Slovenského národního povstání v Ţiaru nad Hronom a 

Elektrosnit Nové Zámky. Kaţdý výrobce přispěl na trh s vlastním slunečním kolektorem: 

 Kroměříţ vyhotovil měděný plech s měděným lyrovým absorbérem; 

 Ţiar nad Hronom zhotovil absorbér z hliníkových průtočných lamel; 

 Nové Zámky přišly s ocelovým absorbérem svářeným ze dvou desek; 

 Slovenské závody technického skla v Bratislavě vyhotovily vakuové trubicové 

průtočné kolektory o průměru trubice 100 mm; 

 Stoklas Duchcov zhotovil lineární Fresnelovu čočku. 

Mezi první velké solární stavby lze zařadit dnes pracující systém s kroměříţskými 

kolektory v Kojetíně z roku 1976 (140 ks, 120 m
2
, ohřev 2 x 4000 l) a koupaliště Rusova u 

Holešova, dnes jiţ rekonstruován s novými kolektory. 

Obrázek 19: Systém Kojetín 

 

[15] 



Andrea Kaločajová: Analýza vývoje slunečních elektráren 

2012 57 

Po ropné světové krizi, v roce 1973, se všechny evropské státy začaly ohlíţet po 

alternativních zdrojích energie. Tepelná čerpadla veřejnost neznala a o vyuţití biomasy se 

nevědělo také nic. Vyuţití slunečního záření bylo bráno jako nekonvenční zdroj energie. 

Na počátku 80. let bylo na jednom semináři uvedeno, ţe ve Spolkové republice Německo 

je jiţ na 80 výrobců slunečních kolektorů, vůči tomu byly údaje v naší republice 

zanedbatelné. I přesto se v té době podařilo postavit řadu velkých solárních systémů, 

kolektory o rozloze aţ stovek m
2
 na jeden systém. Kdyţ v roce 1989 došlo k “pádu ţelezné 

opony“ byli odborníci z Rakouska velmi překvapeni, jak jsme oproti nim se stavbou 

velkých systémů daleko. V Rakousku docházelo k realizaci pouze malých staveb, kdeţto u 

nás i majitelé rodinných domů sluneční kolektory nepořídili, protoţe jim v té době nic 

nešetřily. Dnes je to naopak. Malé solární soustavy na rodinných domech přibývají a velké 

se rozrůstají. První solární elektrárna v ČR byla uvedena do provozu v roce 1998 v 

Jeseníkách. Měla výkon 10 kW. Od té doby vzniklo několik dalších fotovoltaických 

elektráren. V roce 2000 začala solární energii podporovat státní správa. Od roku 2003 byly 

Státním fondem ţivotního prostředí poskytovány 30% dotace na instalaci solárních 

systémů pro soukromé i právnické osoby. V našich podmínkách je solární systém o výkonu 

1 kW schopen vyrobit 900-1000 kWh elektrické energie za rok. 

Výroba elektřiny ze slunečního záření se stává nejrychleji se rozrůstající technologií na 

výrobu energie. Od roku 2002 se její tempo vývoje kaţdé dva roky zdvojnásobil, tj. vzrůst 

o 48 % za rok. Roku 2007 bylo celosvětově nainstalováno 2,826 gigawattů GWp a v roce 

2008 jiţ činila celosvětová instalace 5,95 gigawattů GWp, coţ je obrovský nárůst respektive 

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

Japonsku a USA. Indie schválila solární program pro výstavbu solárních zařízení do roku 2050 

o výkonu 200 gigawattů, coţ je o třetinu více neţ je celková indická energetická výrobní 

kapacita roku 2009. 

Na počátku roku 2008 bylo v ČR 249 solárních elektráren o výkonu 3,4 MW. V září roku 

2009 jich bylo 2583 o celkovém výkonu přes 100 MW. Za obrovský rozmach v posledních 

letech vděčí sluneční elektřina velmi štědré státní podpoře. Výkupní ceny garantuje stát 

investorům po dobu 20 let. Cena solárních panelů klesá, jejich účinnost se naopak zvyšuje 

a návratnost z původních 15 let klesla na 8 let. 

Do konce roku 2010 se dohodly energetické distribuční společnosti dočasně pozastavit 

schvalování ţádostí o připojení fotovoltaických zdrojů na celém území ČR. Důvodem 
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k tomuto kroku je dosáhnout bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy ČR. 

Celkový počet aktivních licencovaných provozoven na území ČR, vyuţívajících k výrobě 

elektřiny energii slunečního záření a také jejich celkový instalovaný výkon k 1. 9: 2010, je 

znázorněn na grafu č. 5. 

Energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010 dodaly do sítě tolik elektřiny, ţe uspokojila 

poptávku více neţ 40 % domácností. Nezanedbatelný je také podíl na sniţování emisí 

znečistění ovzduší za ekvivalent odpovídající pomalu půl miliónu osobních aut. 

Zlomovým rokem pro výstavby FVE byl rok 2011, kdy platily všechny novely zákonů, 

které byly zejména v předchozích letech přijaty. Investoři se snaţili uvést své elektrárny do 

provozu do konce roku 2010, pokud se jim to však nepodařilo, měli ještě moţnost do 1. 4. 

2011, coţ bylo poslední datum pro elektrárny stavěné na velkém prostranství, aby tato 

elektrárna měla nárok na podporované výkupní ceny. Podpora se pro rok 2010, která se řídí 

cenovým rozhodnutím ERÚ, kdy pro fotovoltaické systémy s instalovaným výkonem nad 

100 kW přiřazuje garantovanou výkupní cenu 5 500 Kč. Tato cena je opravdu výrazně 

niţší, neţ tomu bylo v předchozích letech. Právě zde se uplatnila novela zákona č. 

180/22005 Sb., kdy byla změněna podmínka o ne menší neţ 5 % meziroční změně podpory 

a ERÚ tak v podstatě dostal volné pole působnosti a výkupní ceny (i zelené bonusy) 

stanovil na výší takové, aby se doba návratnosti stanovila na dobu delší cca 10 let. 

Dále však trval top stav udělování povolení k připojení nových FV systémů. Tento top 

stav se hlavně týkal malých, střešních FVE s výkonem do 30 kW.  Tato informace vyšla 

koncem března roku 2010 v MF Dnes
4
 a uvádí, „že tento top stav bude trvat až do konce 

měsíce září roku 2010. Důvodem k tomuto top stavu bylo velké množství nově 

instalovaného výkonu, který byl v posledních dvou předchozích letech připojen na 

rozvodnou síť. Hlavním důvodem, proč bude tento stav trvat, až do září spočívá v tom, že si 

energetici chtějí přes léto vyzkoušet stabilitu přenosové sítě, jestli síť vydrží nápor energie 

a jestli nebudou v budoucnu hrozit tzv. blackouty, tedy náhlé výpadky proudu ve velké části 

země‘. 

Produkce energie z obnovitelných zdrojů se v České republice za posledních let velmi 

vzrostla. Patří sem i fotovoltaická energie ze slunečního záření. Velký růst výstavby 

fotovoltaických elektráren značně podpořily dotace od státu a zajímavé výkupní ceny dané 

                                                 
4
 )Klímová, J., Nové elektrárny se nesmějí až do září připojit do sítě. MF Dnes 25. 3. 2011. s. C3 
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cenovým rozhodnutím Českého regulačního úřadu. Největší překáţkou pro rozvoj 

fotovoltaiky v dřívějších letech byly vysoké investiční náklady pro výstavbu fotovoltaické 

elektrárny. Dnes to jsou však nízké výkupní ceny za vyrobenou elektrickou energii. Pro 

rok 2012 platí cenové rozhodnutí, kdy výkupní cena pro instalovaný výkon do 30 kW je 

stanovena na 6160 Kč a zelený bonu na 5080 Kč. Uvědomme si, ţe v letech, kdy 

fotovoltaika dospěla k největšímu rozmachu, se ceny pohybovaly mnohonásobně výš. 

Fotovoltaické panely se například pouţívají pro zastřešení parkovišť a hal. Takto nejen 

vyuţívají sluneční energie, ale zabraňují i neţádoucímu letnímu přehřívaní. Dnes jsou jiţ 

v nabídce i solární panely v barevných odstínech, coţ umoţňuje lepší vyuţití z hlediska 

architektury. 

Skupina ČEZ měla v plánu investici do výstavy solárního parku ve vojenském prostoru u 

Milovic o výkonu aţ 60 MWp, čímţ by se stala jednou z největších elektráren na světě. 

Tento projekt se neuskutečnil na základě nevýhodných výkupních cen elektřiny ze 

solárních panelů. Další vývoj fotovoltaických elektráren v České republice se dá pouze 

odhadnout. Skupina ČEZ např.: plánuje do roku 2020 zvýšit výrobu z obnovitelných 

zdrojů energie ze 1,7 TWh ročně na 5,1 TWh ročně a sníţit intenzitu emisí skleníkových 

plynů v ČR o 15 % [16,17,19,25,30]. 

Obrázek 20: Sluneční elektrárna 

 

[24] 
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Obrázek 21: Zdroje slunečních elektráren v ČR 

 

[26] 
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8 Závěr 

Obnovitelné zdroje, jakým jsou například vítr a voda, umělo lidstvo vyuţívat jiţ před 

mnoha sty lety. Lidstvo tyto dary začalo pouţívat relativně nedávno. S koncem 19. století 

byly postaveny první větrné elektrárny, kdy se vítr pouţívá jako zdroj na výrobu elektrické 

energie. Vyuţít slunečního záření se podařilo aţ po druhé světové válce, kdy byl 

patentován první fotovoltaický článek. Za posledních let technologie obnovitelných zdrojů 

učinila obrovský pokrok, ačkoli si myslím, ţe není téměř dokonalý. 

Díky vydání White Paper for Community Strategy and Action Plan byl stanoven plán do 

roku 2010 dosáhnout celkového 12% podílu, do roku 1997 se podílely obnovitelné zdroje 

pouhými 6 %. Do roku 2020 je cíl stanoven ve výši 20% podílu obnovitelných zdrojů na 

celkové spotřebě energií v rámci členů EU. 

Obor fotovoltaika, je pak asi nejzajímavější částí obnovitelných zdrojů energie. Při své 

realizaci vyţaduje obrovské investiční náklady, jelikoţ technologie na přeměnu slunečního 

záření na elektrickou energii jsou technologiemi nejdraţšími. Je zapotřebí tuto technologii 

podporovat, aby byly natolik zdokonaleny, aby mohly být vyráběny v masovém měřítku a 

stejně tak by mohly být pouţitelné. 

Budování slunečních elektráren v naší zemi rok od roku stoupá, důvodem k tomu, jsou 

státem garantované vysoké ceny, které přinášejí vysokou návratnou vloţené investice. 

Bohuţel si ti, kteří budují rozsáhlé sluneční elektrárny, neuvědomí, ţe v častých případech 

budují své elektrárny na velmi kvalitní půdě, kde dochází k jejímu znehodnocení. Nevidím 

důvod, proč by naše společnost neměla vyuţívat fotovoltaiku jako čistý zdroj energie a tím 

pádem tak sníţit svou závislost na distribučních společnostech. Podpor by se mělo dostat 

hlavně malých slunečních elektráren na budovách, halách, školách, úřadech, panelových 

domech, rodinných domech, nákupních center, atd. Hlavní výhodou těchto malých 

elektráren je, ţe jsou v dnešní době dostupné panely v různých barevných odstínech, které 

nekazí vzhled budovy (v případě realizace na rodinných domech). Vysoké panelové 

budovy mají výhodou zase v tom, ţe panely nejsou vidět. 
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V České republice je zaznamenám největší rozmach fotovoltaiky mezi lety 2008 – 2010. 

Tehdy se k nám přenesl trend západních zemí, kde se provozování FVE stalo obrovským 

byznysem. Jednak se jednalo o naplnění cíle stanoveného EU, ale také o projekt 

bezrizikový, protoţe stát garantoval výkupní ceny po stanovený počet let ţivotnosti 

elektrárny. Začaly se stavět obrovské elektrárny, realizované na loukách a volných 

prostranství připojovaných do sítě za účelem zisku. Aby se tento gigantický nárůst 

nepodepsal na finálních cenách elektřiny pro domácnosti, byla vláda nucena zakročit. 

Během roku 2010 učinila několik opatření, převáţně s účinnosti od 1. 1. 2011, která 

společně stanovila takové podmínky pro provozování fotovoltaiky v ČR, která se stala 

nevýhodným byznysem. 

V současné době není fotovoltaika neobhajitelná z hlediska nákladů na její provoz, i 

kdyţ investiční náklady na výstavbu fotovoltaické elektrárny se budou pohybovat řádově 

v několika miliónech korun. Na trhu se objevují nové fotovoltaické články, které jsou 

levnější, ale i přes to, elektřina vyrobená z fotovoltaiky bez státních podpor není schopna 

konkurovat elektřině vyrobené z konvenčních zdrojů. Nejsou to právě investiční náklady, 

které způsobily několik novel zákonů, ale špatně stanovené výkupní ceny, které způsobily 

to, ţe někdo za výrobu elektrické energie z fotovoltaiky dostával ohromné částky. 

Z hlediska blízké budoucnosti mám za to, ţe fotovoltaika nebude v rámci ČR, vyuţívána 

za účelem výroby elektrické energie pro její další rozvod a spotřebu v domácnostech. 

Uplatnění však vidím v menších domácích spotřebičích, které nevyţadují velký příjem 

energie pro své fungování, např.: napájení silničních radarů, parkovacích automatů. 

Dokáţu si ţivě představit, ţe by se fotovoltaika dala vyuţívat i v jiných oborech jako je 

například doprava, ovšem však v tomto případě se musí výrazným způsobem technicky 

vylepšit uchovávání energie vyrobené pomocí slunečního záření. 

Při psaní této práce jsem se snaţila vyjít z věrohodných zdrojů. Nejnovější informace 

jsem hledala na internetu, i kdyţ se mi v mnoha případech nepovedlo získat informace 

aktuální. Uvedla jsem všechny citace tak, jak to stanovují pokyny pro vypracování 

diplomové práce. Podle mého názoru jsem rozsah práce splnila. 
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Příloha 4: Výkupní ceny a zelené bonusy stanovené ERÚ 

Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny 

dodané do sítě 

v Kč/MWh 

Zelené bonusy 

v Kč/MWh 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

do 30 kW včetně a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 

6160 5080 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

do 30 kW včetně a uvedený do provozu 

od 1. ledna do 31. prosince 2011 

7650 6570 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

nad 30 kW do 100 kW včetně a uvedený 

do provozu od 1. ledna 2011 do 31. 

prosince 2011 

6020 4940 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

nad 100 kW a uvedený do provozu od 1. 

ledna do 31. prosince 2011 

5610 4530 

Výroba elektřiny s vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

do 30 kW včetně a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 

12750 11670 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

nad 30 kW a uvedený do provozu od 1. 

ledna 2010 do 31. prosince 2010 

12650 11570 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

do 30 kW včetně a uvedený do provozu 

od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 

13690 12610 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj s instalovaným výkonem 

nad 30 kW a uvedený do provozu od 1. 

ledna 2009 do 31. prosince 2009 

13590 12510 

Výroba elektřiny vyuţitím sluneční ho 

záření pro zdroj uvedený do provozu od 

1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 

14590 13510 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj uvedený do provozu od 

1. ledna do 31. prosince 2007 

14960 13880 

Výroba elektřiny vyuţitím slunečního 

záření pro zdroj uvedený do provozu před 

1. lednem 2006 

7130 6050 

[8] 



 

 

Příloha 5: Materiál použitý v solárních panelech 

Jednotlivé části panelu Použité materiály Přibližný obsah látek bez 

rámu [%] 

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

Na2O, K2O, SO3 
30 – 65 

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

Solární články (200 – 400 

µm) 
Křemík 5 – 10 

Spojovací materiál (0,04 x 2 

– 0,2 x 5)  

Cu (Sn, Pb,Ag) 

Al (Mg, Si) 
1 

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

Pd, Sn 
<0,1 

Antireflexní vrstva 
TiOx, SixNy >0,1 

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

AS, Sb 
 

Kabely 1,5 – 2,5 mm
2
 Cu, PVC, pryţ, křemík, 

PTFE 
1 

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

mosaz, ocel, pryţ 
0 – 5 

Těsnící guma Silikon, butyl, polysulfid, 

kyanoakrylát 
0 – 10 

Materiál zadní strany 
Freon, polyester 0 – 10 

[4] 

 


