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Anotace  

Diplomová práce se zabývá ekonomickým hodnocením investičního projektu 

výstavby fotovoltaické elektrárny na rodinném domě o výkonu 2,52 kWp s cílem 

porovnat dvě navržené varianty mezi sebou a vyhodnotit, která z variant bude                

pro investora výhodnější. Jedná se o variantu bez projektu, kdy vlastník rodinného 

domu bude nadále odebírat veškerou elektrickou energii z distribuční sítě                        

a variantu s nasazením fotovoltaických solárních článků, které budou vyrábět 

elektrickou energii pro vlastní spotřebu a případné přebytky budou dále využívány 

v distribuční síti. 

Na základě ekonomického posouzení byla vyhodnocena pro investora jako 

výhodnější varianta – varianta s projektem. 

      

Klíčová slova: fotovoltaická elektrárna, výroba elektrické energie, investice, 

projekt, rodinný dům 

 

Summary 

This thesis deals with the economic evalution of investment project                     

for construction of photovoltaic power plant family house on the performance                

of 2,52 kWp to compare two versions with each designed to evaluate which                

of the variants will be advantageous for the investor. It is a variant without                 

the project, the owner of the house will continue to take all the elektricity 

distribution network and the option with the deployment of photovoltaic solar cells 

to generace electric energy for own consumption and any surplus will be further                

used in the distribution network. 

Based on the economic assessment was evaluated for the investor                   

as a better option – option to the project.  

 

Keywords:  photovoltaic power plant, power generation, investment, project, 

house 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
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CF  cash flow 
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kWp kilowatt peak (jednotka špičkového výkonu fotovoltaické 

elektrárny) 

NPV čistá současná hodnota – anglický překlad 

NT nízký tarif 

MWh mega watt hodina 

OZE obnovitelný zdroj energie 

PVCF současná hodnota cash flow – anglický překlad 

RD rodinný dům 

VT vysoký tarif 

W watt 

 fotovoltaický solární panel 

 
pojistka 

 
přepěťová ochrana 

 

 
měnič napětí  

 
elektroměr 

 
pojistky – 3 fáze 

 
jistič 
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1.  Úvod 
 

Výstavba fotovoltaických neboli solárních či slunečních elektráren je v dnešní 

době populárním odvětvím z mnoha důvodů. Sluneční energie (sluneční záření, 

solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází                

a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že 

vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj 

energie označován jako obnovitelný. Naproti tomu fosilní paliva ubývají a jejich 

spalováním navíc vznikají škodlivé zplodiny. Výroba elektrické energie ze Slunce 

prostřednictvím fotovoltaické elektrárny (FVE) je považována za budoucnost 

energetiky. Při výrobě elektrické energie nevzniká žádný odpad, kouř, hluk ani 

škodlivé záření jako v případě jiných způsobů výroby elektřiny. Je však třeba 

podotknout, že fotovoltaika není z hlediska elektrizační soustavy plnohodnotným 

zdrojem s ohledem na výrobu elektrické energie pouze ve dne, rovněž v zimních 

měsících FVE produkuje v našich zeměpisných šířkách jen zlomek instalovaného 

výkonu [11].  

Výhody fotovoltaické elektrárny spočívají ve výrobě elektrické energie, která 

neznečišťuje životní prostředí. Za použití již známých metod likvidace elektro 

odpadu se dá udržet pod kontrolou znečištění během výroby a likvidace solárního 

zařízení. Mezi další výhodu fotovoltaické energie neopomenutelně patří minimální 

údržba po instalaci FVE. Proto jsou následně i extrémně nízké provozní náklady 

oproti nákladům na udržování jiných zdrojů výroby elektrické energie (např. 

elektrárenská zařízení). S ohledem na vysokou, státem garantovanou podporu 

fotovoltaické energie do roku 2010 byla v ČR návratnost investičních prostředků 

vložených do projektu velmi rychlá (řádově 7 - 12 let dle výše investice). 

Na jedné straně má fotovoltaická energie a s ní související výroba el. energie 

své výhody a na druhé straně rovněž i své nevýhody. Mezi nevýhody solární 

energie patří především velmi vysoká vstupní investice. Návratnost vložených 

finančních prostředků je závislá na celé řadě faktorů, např. na velikosti soustavy, 

na způsobu využití (ohřev vody, přitápění, technologie, atd.), popř. cenové úrovni 

používaného paliva před instalací solárních panelů. Další nevýhodou je, že výroba 

el. energie ze solárních kolektorů je přímo závislá na slunečním záření, čímž je 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_reakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
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nutné současně se solárním systémem být napojen na jiný zdroj výroby elektrické 

energie, který bude vyrábět elektřinu i v době, kdy tak solární panely nekonají. 

Fotovoltaické články postupem času také snižují svou účinnost, respektive svůj 

výkon (cca 1% ročně). Úbytek výkonu je způsoben postupným stárnutím materiálu 

fotobuněk a změnou struktury povrchu skleněného krytu. Významnou nevýhodou 

výroby fotovoltaické energie pro investora je rovněž zatěžování této energie 

měnícími se daňovými úlevami.  

Technologie solárních elektráren se však stále vyvíjí a všechny vyspělé státy                

s ní do budoucna počítají. Účinnost prvních solárních kolektorů, které se objevily 

před 100 lety, byla cca 1%. Fotovoltaické články, které využívají jako základ 

křemíkové desky, jsou v současnosti nejrozšířenější technologií na trhu (cca 90%)                          

a dosahují poměrně vysoké účinnosti přeměny (v sériové výrobě 16 až 19%, 

speciální struktury až 24%). Komerčně se tyto články začaly prodávat                                  

v sedmdesátých letech minulého století. Účinnost přeměny slunečního záření                  

na elektřinu tak umožňuje získat se současnými solárními systémy z 1 metru 

aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. Celkový instalovaný výkon 

fotovoltaických elektráren na světě byl v r. 2010 přes 30 000 MW. Z téměř 90%     

se na tomto čísle podílely Německo, Japonsko a USA [14], [15]. 

Podpora elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit 

Evropského společenství, a to z důvodů bezpečnosti a diverzifikace zásobování 

elektřinou a ochrany životního prostředí. Toto schválila Rada Evropské unie                  

ve svém usnesení ze dne 8.6.1998 o obnovitelných zdrojích energie a Evropský 

parlament ve svém usnesení o obnovitelných zdrojích energie. Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23.4.2009, o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně, stanoví společný rámec              

pro podporu energie z obnovitelných zdrojů a závazné národní cíle týkající                      

se celkového podílu energie  z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 

energie (cílem je nejméně 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie v Evropském společenství v roce 2020). Národní cíl     

pro Českou republiku je v roce 2020 podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie ve výši 13% [14], [19].  
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Státní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byla v České 

republice vyhlášena zvláštním zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů, tj. energie větru, slunečního záření, geotermální 

energie, vodní energie, energie půdy, biomasy, skládkového plynu, kalového 

plynu a bioplynu. Vyhlášené dotační podmínky vedly zejména v letech 2009                  

a 2010 k prudkému nárůstu výstavby solárních elektráren od malých                              

až po velkoplošné, který způsobil dosažení nejvyšší míry disproporce mezi výší 

výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických instalací a náklady na pořízení 

fotovoltaických panelů a dále hrozbu zdražení elektrické energie pro odběratele             

o desítky procent. Kritická situace vedla vládu k tomu, že nechala                                   

v režimu legislativní nouze v září roku 2010 schválit novelu zákona, která               

pro další nově postavené solární elektrárny, zejména velkoplošné, podporu 

značně omezuje, aby nestabilní fotovoltaické instalace nerozkolísaly elektrizační 

soustavu [16]. 

Pokud jde o počet FVE v České republice, tak z údajů Energetického 

regulačního úřadu, které se každoročně aktualizují k 1. lednu, vyplývá, že počet 

fotovoltaických elektráren v roce 2008 byl v ČR 1475 ks, v roce 2009 jich bylo                

už 6032, v roce 2010 se počet více jak zdvojnásobil na 12 861 a v roce 2011 byl 

nárůst na 13 019 FVE. Je patrné, že po zrušení dotačních podmínek, ke kterým 

došlo od 1.1.2011, došlo jen k minimálnímu nárůstu výstavby FVE mezi roky 2010 

a 2011 [6]. 

Obecné či konkrétní informace k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie, konkrétně pak k FVE mohou případní zájemci získat na internetových 

stránkách Energetického regulačního úřadu ČR nebo Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. Mezi nejvýznamnější vydavatelství odborné technické literatury a 

odborných časopisů patří např. Grada Publishing, a.s., SEVT, a. s., FCC PUBLIC 

s. r. o. nebo Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) - vzdělávací a výzkumný 

institut založený v r. 1998 Václavem Klausem jako občanské sdružení. 

 Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení provozu fotovoltaické 

elektrárny na rodinném domě o výkonu 2,52 kWp. Rodinný dům se nachází 

v katastrálním území Vtelno, obec Most. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDroba_elekt%C5%99iny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obnoviteln%C3%BD_zdroj_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie_v%C4%9Btru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_p%C5%AFdy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_biomasy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_kalov%C3%A9ho_plynu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_kalov%C3%A9ho_plynu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energie_bioplynu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Legislativn%C3%AD_nouze&action=edit&redlink=1
http://www.klaus.cz/
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2.  Legislativní podmínky 

Tato kapitola je zaměřena na základní legislativu v ČR, která upravuje vztahy 

a povinnosti všech subjektů, které vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů 

energie, kombinovanou výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických 

zdrojů. Dále jsou uvedeny zákony a vyhlášky, které se bezprostředně týkají výroby 

elektrické energie a provozu FVE. Tato kapitola se nezabývá legislativou týkající 

se bezpečnosti práce, podrobnějších požadavků na pracoviště a pracovní 

prostředí, požární ochranou, hygienou práce a provozem vyhrazených elektrických 

zařízení.   

 

2. 1. Právní předpisy ČR - přehled 

Zákony: 

- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

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

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

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

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 330/2010 Sb. (novela zákona 180/2005 Sb.) povoluje výstavbu 

pouze malých elektráren do 30 kWp, a to pouze na střechách objektů, 

případně v jejich půdorysu. 

 

Nařízení vlády: 

- Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu 

územní energetické koncepce. 

 

Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005 Sb. 

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

o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů 
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- Vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství 

elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. 

 
Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby 

cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších 

ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů 

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

ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 545/2006 Sb, o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb               

v plynárenství, ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. 

- Vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona             

o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence 

- Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických 

odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů 

včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 

- Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování 

přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu 

provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, 

Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek 

operátora trhu 

- Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování 

dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb. 

 

Výčet výše uvedených zákonů, nařízení vlády a vyhlášek je součástí právních 

přepisů  ČR [5], [8]. 

 

2.2. Výběr hlavních ustanovení a pojmů 

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

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
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Právní předpis č. 458/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.1.2001. Naposledy 

byl novelizován předpisem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony                  

ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů                     

s účinností od 1.8.2010. Tento zákon zapracovává předpisy Evropských 

společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských 

společenství a upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci                   

v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství                          

a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob                      

s tím spojené.  

Hlava I. – Obecná část popisuje předmět úpravy, vymezení jednotlivých 

pojmů, podnikání v energetických odvětvích, licence, podmínky a zánik udělení 

licence, výkon státní správy, působnost ministerstva, působnost a údaje                        

k energetický regulačnímu úřadu.                

Hlava II. – Zvláštní část uvádí a popisuje elektroenergetiku, účastníky trhu 

s elektřinou, výrobce elektřiny, provozovatele přenosové soustavy, provozovatele 

distribuční soustavy, technické dispečinky, zabývá se pojmem zákazník/obchodník 

s elektřinou. Dále se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, výrobou 

elektřiny z druhotných energetických zdrojů, povinností vlastníka přímého vedení                   

a dalšími pojmy.   

 

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

energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů) 

Právní předpis č. 180/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.8.2005. Tento zákon 

upravuje v souladu s právem Evropských společenství způsob podpory výroby 

elektřiny  z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů                   

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

spojené. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního 

prostředí: 

- podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen "obnovitelné zdroje"), 

- zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních 

energetických zdrojů, 
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- přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji 

společnosti, 

- vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny                      

z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice           

ve výši 8 % k 31.12.2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto 

podílu po roce 2010. 

Tento zákon má čtyři části, které se zabývají podporou výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie, změnou zákona o hospodaření energií, změnou 

zákona o ochraně ovzduší a společnými ustanoveními. 

 

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb. 

Toto nařízení stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce                 

na úrovni krajů, hlavního města Prahy a statutárních měst. 

 

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

o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

Právní předpis č. 475/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem 7.12.2005. Tato 

vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu 

vyrobenou  z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické 

parametry. Dále vyhláška popisuje základní pojmy, termíny a podrobnosti výběru 

způsobu podpory a termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou                 

z obnovitelných zdrojů k výkupu, technické a ekonomické parametry při podpoře 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami. Přílohu tvoří tři části:  

oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů                  

a o její změně, hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené                          

z obnovitelných zdrojů a indikativní hodnoty technických a ekonomických 

parametrů. 

Za zmínku stojí úprava technických a ekonomických náležitostí 

fotovoltaických elektráren. Podstatná je zejména změna předpokládané životnosti 

solárních elektráren z 15 na 20 let a stanovení meziročního navyšování výkupní 

ceny elektřiny minimálně o 2% a maximálně o 4%. 
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Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

Právní předpis č. 51/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.3.2006. Tato vyhláška 

stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných 

míst zákazníků k elektrizační soustavě a způsob stanovení podílu nákladů 

spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu. 

Poslední novelizace byla provedena předpisem č. 82/2011 Sb., o měření 

elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 

neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 

elektřiny s účinností od 1.4.2011.   

Vyhláška popisuje podmínky připojení zařízení žadatele k přenosové 

soustavě nebo distribuční soustavě, žádost o připojení zařízení k přenosové 

soustavě nebo distribuční soustavě, studie připojitelnosti, posuzování žádosti        

o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, krátkodobé 

připojení k distribuční soustavě, náklady spojené s připojením zařízení                           

k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného 

příkonu nebo výkonu, podíl žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě 

nebo distribuční soustavě na oprávněných nákladech, zvláštní požadavky 

žadatele o připojení zařízení k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě,  

podmínky dodávky elektřiny v případě poruchy na odběrném a měřicím zařízení                   

a přechodná ustanovení. 

 

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetice 

Právní předpis č. 140/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 25.5.2009. Tato 

vyhláška byla novelizována předpisem č. 264/2010 Sb., kterým se mění vyhláška                            

č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech 

pro regulaci cen s účinností od 15.9.2010. Tato vyhláška stanoví základní pojmy, 

způsob regulace a postup tvorby cen v elektroenergetice, v plynárenství, způsob 

regulace postup tvorby cen za vyhodnocování, postup stanovení cen při vzniku 

držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence v elektroenergetice                       

a plynárenství a další. Dále obsahuje přechodná ustanovení, zrušovací ustanovení 

a přílohy: 

- Příloha č. 1 - Postup stanovení cen za přenos elektřiny 
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- Příloha č. 2 - Postup stanovení ceny za systémové služby 

- Příloha č. 3 - Postup stanovení cen za distribuci elektřiny 

- Příloha č. 4 - Postup stanovení ceny za distribuci elektřiny 

- Příloha č. 5 - Postup stanovení ceny za vyhodnocování, zúčtování                     

a vypořádání odchylek operátorem trhu v elektroenergetice a v plynárenství 

- Příloha č. 5a - Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnost 

vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek v elektroenergetice                    

a v plynárenství 

- Příloha č. 6 - Stanovení ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla 

a druhotných energetických zdrojů a postup kompenzace těchto vícenákladů 

- Příloha č. 7 - Stanovení korekčních faktorů v elektroenergetice  

- Příloha č. 8 - Postup stanovení cen za přepravu plynu 

- Příloha č. 9 - Postup stanovení cen za distribuci plynu 

- Příloha č. 10 - Stanovení korekčních faktorů v plynárenství  

- Příloha č. 11 - Postup stanovení regulované hodnoty nabývaného 

plynárenského zařízení 

- Příloha č. 12 - Postup pro dělení společných nákladů při kombinované 

výrobě elektřiny a  tepla. 

 

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

v energetických odvětvích 

Právní předpis   č. 426/2005 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.11.2005. Naposledy 

byl novelizován předpisem č. 358/2009 Sb., kterým se mění vyhláška č. 426/2005 

Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích,                 

ve znění vyhlášky č. 363/2007 Sb. s účinností od 31.10.2009. Tato vyhláška 

popisuje zejména žádost o udělení, změnu a zrušení licence, náležitosti 

prohlášení odpovědného zástupce, určení provozoven a vymezeného území, 

vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení a jeho prokazování, 

finanční předpoklady a způsob jejich prokazování, prokazování technických 

předpokladů a odborné způsobilosti. Dále obsahuje přechodná a závěrečná 

ustanovení, včetně zrušovacího ustanovení [8]. 
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Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje 

podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované 

výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů  

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti 

orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 

písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 

(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, 

vydává každoročně, vždy koncem kalendářního roku, cenové rozhodnutí,           

kde si každý provozovatel zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů, 

najde výši výkupní ceny a zelených bonusů [5].  
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3. Stručná charakteristika projektu 

Projekt se zabývá výstavbou fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,52 kWp                

na střeše rodinného domu v katastrálním území Vtelno. Jedná o menší systémy, 

jejichž výkon se pohybuje zpravidla v řádech jednotek až desítek kWp.               

„Motivem pro pořízení fotovoltaického systému je kromě možné dosažitelné 

soběstačnosti ve výrobě elektrické energie i zisk, který může z takové investice 

plynout. Systémy připojené na síť jsou zpravidla budovány na rodinných domech 

nebo průmyslových objektech, přičemž energie vyrobená systémem je buď 

spotřebována přímo v daném objektu a případné přebytky jsou prodány                      

do distribuční sítě nebo je systém určen výhradně k výrobě a dodávání za výkupní 

cenu do distribuční sítě, tedy bez žádné vlastní spotřeby energie v místě    

instalace“ [14].  

Pro porovnání zvoleného řešení bylo zvoleno variantní řešení. Varianta                

s projektem vychází z realizace projektu a předpokládá spotřebu vyrobené 

elektrické energie a prodej případných přebytků do distribuční sítě společnosti 

ČEZ, a.s. V této variantě je popsán současný stav.  

 

Obrázek 1 : Situační schéma stavby, zdroj: FOTOVOLTAIKA-Metodika pro MMR 11/2009 

 

Druhá varianta bude řešit stav, kdy k realizaci projektu - výstavbě 

fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu nedojde, tzn. že veškerá 

spotřeba elektrické energie je realizována odběrem z distribuční sítě společnosti 

ČEZ, a.s. Tato varianta je nazývána jako Varianta bez projektu.  
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Na obrázku č. 2 je zobrazena střecha rodinného domu s instalovanými 

solárními panely. Energetická výtěžnost fotovoltaických systémů je závislá na celé 

řadě faktorů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je orientace panelů ke Slunci, 

lokalita a sklon panelů. Orientací panelů je myšlena odchylka od ideálního směru 

na jih. V našich podmínkách je ideální orientace 1° na jihozápad. V letních 

měsících dopadá v našich podmínkách na zemský povrch přibližně 75% ročního 

globálního záření, proto maximalizovat zisk lze i sklonem panelů – panely by měly 

mít ideálně sklon přibližně 35° [10].  

 
Obrázek č. 2: Umístění solárních panelů na střeše RD, zdroj: autor 

 

Funkce fotovoltaického systému je prostá. Světlo dopadající na povrch 

solárního panelu je přeměněno na elektřinu. Tento jev se odehrává                              

ve fotovoltaických článcích. Vzájemným působením slunečního záření a hmoty 

dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. V polovodiči pak vznikají 

volné elektrické náboje, elektron-díra, které jsou už jako elektrická energie 

odváděny ze solárního článku přes regulátor dobíjení do akumulátoru,                          

ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě. Viz obrázek č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Princip fotovoltaických panelů, zdroj: www.solarni-system.cz  

http://solarni-system.cz/
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4.  Technické řešení projektu 

4.1. Obecně – umisťování, povolování a užívání fotovoltaických systémů  

4.1.1. Umístění 

„Jde o technické zařízení stavby určené pro instalaci vně stavby                          

(na pozemku) a záměr je změnou v území [§ 2 odst. 1 písm. a) SZ] podléhající 

územnímu posouzení. Záměr žadatele lze umístit, pokud je v souladu s požadavky 

§ 90 stavebního zákona. Při posouzení umístění stavby FVE na pozemku je třeba 

vycházet z možností daných zejména platnou vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

 

1. Na pozemcích staveb pro bydlení, tj. na pozemku rodinného domu a                       

na pozemku bytového domu (v plochách bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Technické zařízení stavby v tomto případě splňuje § 21 odst. 4 vyhlášky, tzn.        

je zařízením bezprostředně souvisejícím a podmiňujícím bydlení a je možné je                   

na pozemku umístit. Územní rozhodnutí lze nahradit územním souhlasem (§ 96 

stavebního zákona) nebo veřejnoprávní smlouvou. 

2. Na pozemku stavby rodinné rekreace (v plochách rekreace dle § 5 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb.) 

Podle § 21 odst. 7 vyhlášky lze na pozemku umístit stavby a zařízení uvedené                

v § 103 odst. 1 písm. a) bod 1, 4 a 5, písm. d) bod 5 stavebního zákona. 

Technické zařízení stavby požadavkům vyhlášky nevyhovuje. Z ustanovení § 21 

odst. 7 vyhlášky je umožněna výjimka (zařízení souvisí a je slučitelné s rekreací), 

kterou v odůvodněných případech povolí stavební úřad (§169 stavebního zákona).                    

V takovém případě nelze územní rozhodnutí nahradit územním souhlasem. 

3. Na pozemku jiné stavby 

Při respektování požadavků na vymezování a využívání pozemků a umisťování 

staveb na nich podle platné vyhlášky č. 501/2006 Sb. lze technické zařízení 

stavby umístit. Při umisťování se postupuje podle § 76 a násl. stavebního zákona. 

Územní rozhodnutí je možné nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní 

smlouvou“ [4], [14]. 
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4.1.2. Provedení 

„Fotovoltaické systémy, které jsou technickým zařízením stavby (vnitřním 

technickým zařízením), je možné posoudit podle § 103 odst. 1 písm. b) bod 2 

stavebního zákona jako záměr, který pro svoji realizaci nevyžaduje stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu“ [4], [14]. 

4.1.3. Užívání 

Užívání fotovoltaických systémů provedených podle § 103 stavebního 

zákona nevyžadují oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas [4], [14]. 

4.2.    Technický popis zvoleného projektu  

4.2.1. Základní údaje o projektu 

Místo stavby:   RD ul. Židovická 158, Most-Vtelno, PSČ 434 01 

Provozovatel stavby:  Ing. Jiří Jiřička 

Zhotovitel stavby:  PETROS, spol. s r.o., IČ 40233324 

Počet nainstalovaných panelů:  12 ks 

Plocha panelů:  20 m2 

Celkový instalovaný výkon:  2,52 kWp 

Kolaudace a připojení  

k rozvodné elektrické síti:  2.1.2010 

Životnost systému:  garance životnosti 25 let [4]. 

 

Obrázek č. 4: GPS souřadnice projektu, zdroj: www.mapy.cz  
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4.2.2. Popis stavby 

Popis stavby FVE (dodávka technologie FVE není předmětem tohoto 

projektu) 

Použitý materiál : 

Solární fotovoltaické moduly CNPV-210M 210Wp………………….12ks 

Měnič napětí  SMA SUNNY BOY SB 2500………….1ks. 

Fotovoltaická  elektrárna  je umístěna na střeše RD investora. Výkon 

elektrárny je navržen s ohledem na zajištění vlastní spotřeby elektrické energie                

s možností prodeje přebytků el. energie do distribuční sítě nízkého napětí 

(varianta Zelený bonus). Fotovoltaický systém je složen z pevných solárních 

panelů typu CNPV-210M 210 Wp o jmenovitém výkonu 210 W. Špičkový výkon 

soustavy je 2,52 kWp. S ohledem na efektivní využití dopadajícího slunečního 

záření je umístění panelů navrženo na jedné ploše mírně svažité střechy, která je 

orientována k jihu.  

Panely jsou pevně upevněny na hliníkových profilech, které tvoří nosný rám. 

Kotvy jsou upevněny k střešním trámům, maximální rozteč je 2m. Při této rozteči 

poskytuje upevňovací systém garanci na odolnost proti větru o rychlosti 150km/h. 

Celková plocha panelů je 20 m2. 

Hmotnost panelů a konstrukce je 18,5kg/m2. Vzhledem ke konstrukci a 

technickému stavu střechy nejsou nutné žádné pevnostní ani konstrukční úpravy. 

 FVE se skládá z 12 ks fotovoltaických modulů, které jsou zapojeny                    

do jedné větve po 12-ti a zapojeny do série. Na propojení je použit jednožilový 

kabel se silikonovou izolací o průřezu 4 mm2. Stejnosměrné rozvody umístěné    

na střeše jsou vedeny na konstrukcích a jsou zavedeny do technické místnosti 

RD. Propojení kabelů je řešeno originálními konektory, popřípadě svorkovnicemi 

v elektroinstalačních krabicích. Kabely jsou uchyceny k nosným konstrukcím 

běžnými konstrukčními prvky (kabelové kanály, instalační úchyty, stahovací pásky, 

trubky) s ohledem na dostatečnou mechanickou odolnost v každém místě 

instalace, minimální rozteč uchycení je 2 m. Kabely z větví jsou zapojeny                     

do elektronického měniče typu SMA SUNNY BOY SB 2500 s konektory                       

pro stejnosměrný obvod. Měnič napětí je umístěn v půdním prostoru na stěně 

rodinného domu [4].  
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Technologie připojení FVE na síť nízkého napětí 

Použitý materiál: 

Jistič PL6- 10/1/B  AC  1ks 

Jistič PL6- 16/1/B  AC  1ks 

Kabel DC   Suhner-Hubner 1x4mm                                            65m 

Kabel CYKY 3Cx4mm2            25m 

Z elektronického měniče SMA SUNNY BOY SB 2500  je na výstupu AC 

vyveden kabel CYKY 3Cx4 mm2 který je dále veden do rozvaděče s  osazeným 

elektroměrem, měřícím skutečně vyrobenou energii. Součástí měniče SMA 

SUNNY BOY SB 2500  je zařízení hlídající provozní stav jak FVE, tak distribuční 

sítě a v případě nastavené odchylky větší než dovolené, odpíná automaticky celé 

zařízení od distribuční sítě a je zajištěno blokování opětovného zapnutí do doby 

obnovení napětí ve všech fázích v síti. 

Jednotlivé napěťové či podpěťové odchylky jsou monitorovány a v případě 

odchylky větší, než je nastavená,  je FVE odstavena od distribuční sítě. 

Nastavení ochran: 

Podpěťová  207V  0,2s 

Přepěťová  253V  0,2s 

Podfrekvenční 49 Hz  0,2s 

Nadfrekvenční 51 Hz  0,2s. 

Připojení FVE je odjištěno 1fázovým jističem typu PL6-16/1/B ze stávajícího 

podružného rozvaděče v  RD [4]. 

  

Ochrana před přepětím: 

Fotovoltaické panely a jejich rámy jsou propojeny a spojeny hliníkovým 

vodičem o průřezu 8 mm2 s připojením na stávající hromosvod [4]. 
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Obrázek 5 : Schéma zapojení fotovoltaické elektrárny na zelený bonus,  zdroj: www.solarni-system.cz 

 

 

Solární systém v této konfiguraci obsahuje fotovoltaické panely připojené                   

na napěťový měnič pro přeměnu stejnosměrného proudu na proud střídavý                    

a cejchovaný elektroměr pro odpočet elektrické energie vyrobené FVE. Celý tento 

okruh je připojen na samostatný jistič a síťovou ochranu do rozvaděče v daném 

objektu. Solární systém je připojen za hlavní elektroměr (z pohledu distribuční 

společnosti). Je tedy možné dodávat energii spotřebičům v objektu (a tím šetřit 

náklady na odebranou elektřinu) nebo ji v případě přebytků, přes hlavní 

čtyřkvadrantní elektroměr, předávat do distribuční sítě.  

Zároveň má možnost odběratel odebírat elektrickou energii z distribuční sítě 

v případě, že fotovoltaická elektrárna produkuje elektrickou energii v množství, 

které nepokrývá spotřebu daného rodinného domu nebo naopak neprodukuje 

(nevyrábí) žádnou elektřinu, např. v noci. 
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5. Ekonomické zhodnocení projektu 

„Základem rozhodování o tom, zda přijmout daný projekt a realizovat jej,             

či který z navržených projektů, resp. variant, by měl být zvolen k realizaci,                  

je výpočet určitých kritérií (ukazatelů) ekonomické efektivnosti. Tato kritéria měří 

výnosnost (návratnost) zdrojů vynaložených na realizaci projektu a poskytují 

základní informace pro rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu, resp.                          

o výhodnosti projektu“ [17]. 

„Aby daná investice byla efektivní, musí samozřejmě příjmy z investice být 

vyšší než výdaje na tuto investici vynaložené“ [3].  

5.1. Metody hodnocení efektivnosti investice 

Pro posuzování efektivnosti investičních projektů se využívá několik metod.            

Podle toho, zda příslušné metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 

přihlížejí či nepřihlížejí k faktoru času je dělíme na: 

- metody statické (nerespektují faktor času) 

- metody dynamické (respektují faktor času). 

Statické metody lze použít jen tehdy, když faktor času nemá podstatný vliv                  

na rozhodování o investicích. Statické metody použijeme u méně významných 

projektů s krátkou dobou životnosti. V ostatních případech se používá 

dynamických metod. 

Mezi statické metody hodnocení efektivnosti investice patří: 

- metoda výnosnosti investice (ROI) 

- metoda doby splacení (doby návratnosti DN). 

Dynamické metody se používají u investičních projektů s delší dobou životnosti, 

což se týká většiny projektů. 

Mezi dynamické metody hodnocení efektivnosti investice patří: 

- metoda čisté současné hodnoty (NPV) 

- metoda vnitřního výnosového procenta (PVCF) 

- metoda nákladová [3]. 
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Metoda čisté současné hodnoty (NPV) – patří k hlavním metodám hodnocení 

efektivnosti investičních projektů. Můžeme jí definovat jako rozdíl mezi současnou 

hodnotou očekávaných příjmů a nákladů na investici vynaložených. Je-li čistá 

současná hodnota vyšší, tím je i vyšší přínos z investice [3].  

Obecně se dá tedy konstatovat, je-li NPV kladná, tak můžeme investiční 

projekt přijmout. Je-li čistá současná hodnota rovna nule, tak bylo dosaženo 

požadované výnosnosti. V případě, že je ovšem čistá současná hodnota záporná, 

musíme investici zamítnout [2]. 

 

                                  INPVCFNPV                                  (1) 

IN
k

CF
NPV

n

t
t

t 



1 )1(

  

kde: 

NPV   -  čistá současná hodnota [Kč] 

IN       -  investiční náklady [Kč] 

PVCF - současná hodnota cash flow [Kč] 

CF      - očekávaná hodnota cash flow v období t [Kč] 

k         - diskontní podniková míra [%] 

t          - období 1 až n [rok] 

n         - doba životnosti investice [rok]. 

 

Metoda doby splacení (doba návratnosti DN) – je doba, za kterou bude 

investice přeměněna opět v peněžní prostředky. Přesněji to znamená dobu, kdy 

bude daná investice splacena a začne vydělávat. Tato metoda nebere v úvahu 

faktor času. Jestliže jsou peněžní příjmy v každém roce jiné, musíme dobu 

návratnosti investice zjistit kumulací cash flow. Doba návratnosti se v tomto 

případě stanoví tak, že se určí peněžní příjmy a tyto peněžní příjmy                     

se kumulativně sčítají. Rok, v němž se kumulativní souhrn příjmů rovná 

kapitálovému výdaji, tak to je rok, kdy je daná investice zaplacena. Vzhledem 

k tomu, že příjmy plynoucí z fotovoltaické elektrárny jsou každý rok jiné, musíme 

dobu návratnosti zjistit podle výše uvedeného postupu [3]. 
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kde: 

DN   – doba návratnosti [rok] 

T      –  rok, kdy kumulované diskontované cash flow dosáhne poslední nižší    

            hodnoty, než je hodnota IN  [rok] 

IN     – investiční náklady [Kč] 

CFKN  - kumulované diskontované cash flow v roce, kdy je hodnota rovna nejbližší   

            nižší hodnotě, než jsou IN ( v našem případě rok 2019) [Kč] 

CFKV - kumulované diskontované cash flow v roce, kdy je hodnota rovna nejbližší   

            vyšší hodnotě, než jsou IN ( v našem případě rok 2020) [Kč]. 

 

Kumulované CF je průběžný součet všech toků hotovosti od nultého roku                   

do daného roku [3]. 

Kumulované diskontované CF vyjadřuje celkovou ekonomiku projektu                      

do daného roku se zohledněním časové hodnoty peněz. Je to tedy průběžný 

součet všech diskontovaných toků hotovosti od nultého roku do daného roku [3]. 

Odúročitel (diskontní faktor) – je to koeficient, kterým můžeme vynásobit 

budoucí příjem a dostaneme jeho současnou diskontovanou hodnotu [3].  

                                            Odúročitel
tk)1(

1


                                   (3) 

kde: 

k         - diskontní míra  

t          - období 1 až n. 

 

Diskontní míra je výnosová míra, kterou jsou diskontovány budoucí peněžní toky 

na současnou hodnotu [3].  

Použitá diskontní míra ve výši 5% vychází z výpočtu firmy PETROS spol. s r.o. 

(zhotovitele stavby). Diskontní míru lze sice přesněji vypočítat, výsledné číslo je 
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ovšem potřebné vnímat v kontextu použitých vstupních hodnot (některé z nich lze 

pouze odhadnout, navíc se v čase mohou měnit ) [4]. 

Index výnosnosti (IV) – metoda čisté současné bývá doplněna o výpočet indexu 

výnosnosti [3].                                

IN

PVCF
IV                                         (4) 

5.2. Charakteristika rodinného domu z hlediska energetické spotřeby 

 Jedná se o dvougenerační RD s ústředním vytápěním. Dům má                         

2 nadzemní podlaží o celkové ploše 196,05 m2 (včetně přízemí), užitná plocha 

každého podlaží je 79 m2. V přízemí se nachází vstupní chodba, garáž, kotelna,                  

2 sklepy a technická místnost. V prvním a druhém patře jsou 2 bytové jednotky               

o velikosti 1+3 sestávající se z předsíně, kuchyně, 3 pokojů, koupelny a WC. Dům 

je vytápěn elektrickým kotlem, k ohřevu vody a vaření je využívána elektrická 

energie. V domě je instalována klimatizace. Počet členů domácnosti: 5 osob. 

Schéma RD je uvedeno v příloze č. 2.  

5.3. Sledované období 

 Délka posuzovaného období souvisí s délkou státem garantované výkupní 

ceny elektřiny, tj. 20 let od uvedení FVE do provozu. Do výpočtů tedy budou 

vstupovat hodnoty od 1.1.2010 do 31.12.2029. 

 

5.4. Určení spotřeby elektrické energie RD 

V tabulce 1 je uvedena skutečná spotřeba elektřiny posuzovaného rodinného 

domu po jednotlivých letech za období předchozích 10 let, tj. od 1.1.2000 – 

31.12.2009. Z těchto hodnot je vypočtena průměrná spotřeba elektrické energie   

za 1 rok, která bude následně použita pro výpočet budoucích celkových nákladů. 

Průměrnou spotřebu elektrické energie vypočteme podle vzorce: 

 

                                       
n

SSSS
S n
p

.....321 
                                  (5) 
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kde: 

Sp – průměrná spotřeba elektrické energie za období n [MWh] 

S1, S2, Sn – spotřeba elektrické energie v 1. roce až n [MWh] 

n – počet let [roky]. 

   Tabulka 1 : Spotřeba elektřiny v posuzovaném RD za období 2000 – 2009,  zdroj: autor 

 
Skutečná spotřeba elektřiny v posuzovaném rodinném domě za období 2000 - 2009 

roky 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VT - MWh 
2,920 2,876 3,130 2,902 2,832 3,050 3,145 2,850 2,977 2,895 

NT - MWh 
1,382 1,265 1,344 1,467 1,305 1,377 1,401 1,339 1,296 1,361 

průměrná spotřeba elektřiny ve VT za období 2000 - 2009 
2,958 

průměrná spotřeba elektřiny ve NT za období 2000 - 2009 
1,354 

 

5.5. Vývoj cen nákupu elektrické energie od dodavatele energie 

Pro stanovení vývoje cen nákupu elektrické energie se v projektu u obou 

variant (Varianta bez projektu a Varianta s projektem) vychází z vývoje cen 

elektřiny za období předchozích 10 let, tj. 2000 – 2009 [7]. Jedná se o ceny-sazby 

pro Kategorii domácnosti (sazba D25, jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně). Tyto 

ceny stanovuje každoročně ERÚ. S vypočteným průměrným nárůstem ceny 

elektřiny je následně stanoven budoucí vývoj cen nákupu elektřiny od dodavatele 

energie. Vypočtený průměrný nárůst elektrické energie již bere v úvahu i míru 

inflace.  

Tabulka 2 : Vývoj ceny elektřiny za období 2000 – 2009,  zdroj: autor 

  
Vývoj ceny elektřiny za období 2000 - 2009 

roky 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VT - Kč/1 MWh 3450,00 3960,00 3550,00 3340,00 3580,00 3490,00 4000,28 4182,20 4563,50 5031,90 

NT - Kč/1 MWh 910,00 990,00 920,00 870,00 870,00 1020,00 1279,92 1451,36 1595,20 1781,72 

J/rok - Kč  2376,00 2316,00 2376,00 2316,00 2400,00 3000,00 1870,68 2013,48 2070,60 2184,84 

nárůst VT v %   14,78 -10,35 -5,92 7,19 -2,51 14,62 4,55 9,12 10,26 

nárůst NT v %   8,79 -7,07 -5,43 0,00 17,24 25,48 13,39 9,91 11,69 

nárůst J v %   -2,53 2,59 -2,53 3,63 25,00 -37,64 7,63 2,84 5,52 

průměrný nárůst V  za roky 2000 - 2009 v %           4,17 

průměrný nárůst N  za roky 2000 - 2009 v %           7,40 

průměrný nárůst J  za roky 2000 - 2009 v %           0,45 
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Obrázek č. 6 : Grafický přehled vývoje cen elektřiny za období 2000 - 2009,  zdroj: autor 

 

Ceny elektrické energie jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují všechny složky 

dle cenového rozhodnutí ERÚ: 

- za dodávku elektřiny, 

- za distribuci elektřiny, 

- za krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, 

- za systémové služby, 

- za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a. s. 

V tabulkách 3 a 4 je proveden odhad budoucího vývoje cen elektrické 

energie za období 1.1.2010 – 31.12.2029. Tento odhad budoucího vývoje cen 

vychází z průměrného ročního nárůstu cen elektrické energie z uplynulých 10 let, 

tj. r. 2000 – 2009 (viz tabulka 2). Tyto hodnoty jsou staženy z internetových 

stránek ERÚ a slouží pro výpočet celkových nákladů spotřeby elektrické energie 

rodinného domu.  

Odhad budoucí ceny elektřiny v jednotlivých letech (2010-2029) je vypočten 

jako součin ceny elektřiny z předchozího roku a vypočtené hodnoty průměrného 

nárůstu elektřiny v příslušném tarifu (samostatná hodnota pro VT, NT a J)                    

za období r. 2000-2009 (viz tabulka č. 2).  Pro příklad výpočtu je ve vzorci (6) 

uveden výpočet ceny elektrické energie např. v r. 2015: 

 

              Ce2015 = Ce2014 * PNE(2000 – 2009)             (6) 
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kde:  

Ce – cena elektřiny v příslušném roce [Kč] 

PNE – vypočtený průměrný nárůst elektřiny za posuzované obd., tj. 2000-2009. 

 

 

 

Tabulka 3 : Odhad budoucího vývoje cen elektřiny za období 2010 – 2019,  zdroj: autor 

 Odhad vývoje ceny elektřiny za období 2010 - 2019 

roky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VT - Kč/1 MWh 4956,92 5163,62 5378,95 5603,25 5836,90 6080,30 6333,85 6597,97 6873,11 7159,72 

NT - Kč/1 MWh 1655,28 1777,77 1909,33 2050,62 2202,36 2365,34 2540,37 2728,36 2930,26 3147,10 

J/rok - Kč  2203,2 2213,11 2223,07 2233,08 2243,13 2253,22 2263,36 2273,54 2283,78 2294,05 

 

 

 

 

Tabulka 4 : Odhad budoucího vývoje cen elektřiny za období 2020 – 2029  zdroj: autor 

 Odhad vývoje ceny elektřiny za období 2020 - 2029 

roky 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

VT - Kč/1 MWh 7458,28 7769,29 8093,27 8430,76 8782,32 9148,54 9530,04 9927,44 10341,41 10772,65 

NT - Kč/1 MWh 3379,98 3630,10 3898,73 4187,23 4497,09 4829,87 5187,28 5571,14 5983,41 6426,18 

J/rok - Kč  2304,38 2314,75 2325,16 2335,63 2346,14 2356,69 2367,30 2377,95 2388,65 2399,40 

 

 

5.6. Varianta bez projektu 

Aby bylo možné porovnávat výhodnost varianty s projektem, je nutné zavést 

variantu bez projektu. Varianta bez projektu řeší stav, kdy veškerá spotřeba 

elektrické energie posuzovaného rodinného domu je realizována odběrem 

z distribuční sítě ČEZ, a.s. (dříve SČE, a.s.).  

 

Použitá sazba pro domácnost:  

- do r. 2005 - Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby 

platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně),  

- od r. 2006 - Sazba D 25d - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby 

platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin.  
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V tabulce 5 jsou uvedeny předpokládané výdaje posuzovaného rodinného 

domu za elektrickou energii v jednotlivých letech, tj. za sledované období 2010 – 

2029. V tabulce jsou použity data z tabulek 1, 3 a 4.  

 

 

Tabulka 5 : Předpoklad výdajů RD za elektřinu,  zdroj: autor 

sledované 
období 

Varianta bez projektu 

průměrná 
roční 

spotřeba 
elektřiny 

VT 

cena za 

1MWh VT 

cena spotř. 
elektřiny   
ve VT 

průměrná 
roční 

spotřeba 
elektřiny 

NT 

cena za 

1MWh NT 

cena spotř. 
elektřiny   
ve NT 

roční 
sazba za 

jistič 3x25A 

celková cena 
za 

spotřebovanou 

elektřinu VT, 
NT včetně 

jističe 

roky léta MWh Kč Kč MWh Kč Kč Kč Kč 

2010 1 2,958 4 956,920 14 661,08 1,3537 1655,280 2 240,75 2 203,20 19 105 

2011 2 2,958 5163,624 15 272,45 1,3537 1777,771 2 406,57 2 213,11 19 892 

2012 3 2,958 5 378,947 15 909,31 1,3537 1909,326 2 584,65 2 223,07 20 717 

2013 4 2,958 5 603,249 16 572,73 1,3537 2050,616 2 775,92 2 233,08 21 582 

2014 5 2,958 5 836,904 17 263,81 1,3537 2202,361 2 981,34 2 243,13 22 488 

2015 6 2,958 6 080,303 17 983,71 1,3537 2365,336 3 201,96 2 253,22 23 439 

2016 7 2,958 6 333,852 18 733,63 1,3537 2540,371 3 438,90 2 263,36 24 436 

2017 8 2,958 6 597,973 19 514,83 1,3537 2728,359 3 693,38 2 273,54 25 482 

2018 9 2,958 6 873,109 20 328,59 1,3537 2930,257 3 966,69 2 283,78 26 579 

2019 10 2,958 7 159,718 21 176,30 1,3537 3147,096 4 260,22 2 294,05 27 731 

2020 11 2,958 7 458,278 22 059,35 1,3537 3379,981 4 575,48 2 304,38 28 939 

2021 12 2,958 7 769,288 22 979,22 1,3537 3630,100 4 914,07 2 314,75 30 208 

2022 13 2,958 8 093,267 23 937,46 1,3537 3898,727 5 277,71 2 325,16 31 540 

2023 14 2,958 8 430,756 24 935,65 1,3537 4187,233 5 668,26 2 335,63 32 940 

2024 15 2,958 8 782,319 25 975,46 1,3537 4497,088 6 087,71 2 346,14 34 409 

2025 16 2,958 9 148,542 27 058,64 1,3537 4829,873 6 538,20 2 356,69 35 954 

2026 17 2,958 9 530,036 28 186,99 1,3537 5187,283 7 022,03 2 367,30 37 576 

2027 18 2,958 9 927,438 29 362,38 1,3537 5571,142 7 541,66 2 377,95 39 282 

2028 19 2,958 10 341,413 30 586,80 1,3537 5983,407 8 099,74 2 388,65 41 075 

2029 20 2,958 10 772,649 31 862,27 1,3537 6426,179 8 699,12 2 399,40 42 961 

prostý 
součet 

  
    

444 360,66     95 974,33 45 999,58 586 335 

disk.součet 
     

272 212,24 
    

56 020,59 29 880,50 358 113 

 

 

Za dvacet let sledovaného období zaplatí odběratel za odebranou elektrickou 

energii v případě nerealizace projektu (tj. pokud nedojde k výstavbě fotovoltaické 

elektrárny na RD) celkem 586 335,- Kč.   

 



Bc. Angelika Jiřičková: Ekonomické zhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny 

2011/2012                                                                                                              26 
 

5.7. Varianta s projektem 

Tato varianta vychází z realizace projektu a předpokládá spotřebu vyrobené 

elektrické energie a prodej případných přebytků do distribuční sítě společnosti 

ČEZ, a.s. V této variantě je popsán současný stav. 

Zahájení stavby FVE: 12/2009 

Dokončení stavby FVE: 12/2009 

Uvedení FVE do provozu:       01/2010. 

 

„Pro získání podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen 

OZE) je nutné splnit některé legislativní požadavky:  

- získat licenci na výrobu elektřiny, kterou uděluje odbor licencí ERÚ 

(obsaženo v metodickém pokynu pro podání žádostí o licenci                               

na internetových stránkách ERÚ) a která se přiděluje již na zkušební provoz 

OZE. Vlastnictví licence na výrobu elektřiny a současně smlouvy o dodávce 

elektřiny je nezbytnou podmínkou pro dodávku elektřiny do elektrizační 

soustavy. 

- provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální 

distribuční soustavy:  

 nahlásit výběr podpory nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánovaným 

zahájením výroby, k čemuž slouží oznámení, které je přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 475/2005 Sb., v platném znění 

 předat do 31. srpna hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené             

z OZE, které je přílohou č. 2 vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění.              

V případě nových provozoven výrobce předá toto hlášení nejméně                        

4 měsíce před plánovaným uvedení výrobny do provozu. 

 každý měsíc zaslat výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, který je 

přílohou č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb., v platném znění“ [6]. 

Zelený bonus 

„Zelený bonus je příplatek k tržní ceně elektřiny. Prodá-li výrobce elektřinu               

z OZE za smluvenou tržní cenu účastníkovi trhu s elektřinou nebo vyrobenou 

elektřinu sám spotřebuje, má právo navíc inkasovat od provozovatele přenosové 

nebo regionální distribuční soustavy na základě předloženého výkazu zelené 

http://www.eru.cz/user_data/files/licence/info_pro_zadatele/metod_pokyn_011_2009.pdf
http://www.eru.cz/user_data/files/FAQ/Pril_1_k_364.doc
http://www.eru.cz/user_data/files/FAQ/priloha2.doc
http://www.eru.cz/user_data/files/FAQ/Priloha6_vykaz%20OZE.doc
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bonusy. Výše zeleného bonusu je pro každý druh OZE každoročně upravována              

a zveřejněna v cenovém rozhodnutí ERÚ.  

V případě výkupních cen má provozovatel regionální distribuční soustavy 

nebo provozovatel přenosové soustavy povinnost od výrobce elektřiny z OZE 

vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny za cenu stanovenou cenovým 

rozhodnutím. Při podpoře formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám 

svého odběratele elektrické energie a s ním si sjednat cenu. Výkupní ceny i zelené 

bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy podle toho, ke které soustavě je připojen. 

Příjem v režimu zelených bonusů se sestává ze dvou částí: tržní ceny 

elektřiny a pevného bonusu podle aktuálního cenového rozhodnutí.  

Zelené bonusy jsou proti výkupním cenám zvýhodněny, neboť v jejich výši 

je zohledněna zvýšená míra rizika spojená s možností uplatnění vyrobené 

elektřiny na trhu“ [6].  

Distributor nebo provozovatel přenosové soustavy je tedy ze zákona povinen 

odebrat veškerou vyrobenou elektřinu. Výkupní cena za vyrobenou elektřinu byla 

pro rok 2010 (jedná se o rok, kdy došlo k uvedení do provozu posuzované FVE) 

stanovena dle ERÚ na 11 280,- Kč/MWh. Navíc je tato výkupní cena podle 

vyhlášky energetického regulačního úřadu každý rok navyšována (valorizována)           

o 2 %. 

 

Fotovoltaický geografický informační systém PVGIS 

Pro přesný odhad vyrobené elektřiny je možné použít informační systém 

PVGIS. Tento systém byl vyvinutý vědeckou službou Evropské komise - 

Společným centrem pro výzkum a poskytuje uživatelům možnost odhadnout 

intenzitu slunečního záření na jakémkoli místě Evropy. 

5.7.1. Investiční výdaje projektu 

 Investiční výdaje projektu vyjadřují výdaje, které musel investor vložit                  

do daného projektu, aby daný investiční majetek získal. Přehled investičních 

výdajů vychází z cenové kalkulace zhotovitele stavby (f. PETROS, spol. s r.o.) a je 

znázorněn v tabulce 6. Jedná se o vlastní zdroje (vlastní kapitál). 
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Tabulka 6 : Cenová kalkulace projektu,  zdroj: autor 

Název Cena v Kč 

Projektová a technická dokumentace  3 000,- 

Solární panely CNPV-210M 210Wp (12 ks) 113 451,- 

Hliníková konstrukce 16 350,- 

Rozvaděč (jističe AC/DC, přepěťové ochrany 
AC/DC, jednofázový elektroměr, proudový 
chránič) 13 223,- 

Konektory 8 688,- 

Kabely (solární+přívodní) 10 125,- 

Měniče napětí SMA SUNNY BOY SB 2500 20 550,- 

Hromosvod 1 998,- 

Drobný materiál 569,- 

Montáž FVE 23 600,- 

Celkem 211 554,- 

5.7.2. Provozní příjmy z fotovoltaické elektrárny 

Do provozních příjmů fotovoltaické elektrárny zahrnujeme veškeré příjmy 

plynoucí z prodeje elektrické energie vyrobené fotovoltaickou elektrárnou, 

respektive fotovoltaickými články. Příjmy z fotovoltaické elektrárny jsou závislé                   

na těchto hodnotách: 

- celkovém max. výkonu fotovoltaických článků (FVE) 

- garantované výkupní ceně za odprodanou elektrickou energii 

- průměrném ročním svitu slunce v dané lokalitě. 

5.7.3. Výkon fotovoltaických článků 

Na rodinném domě jsou instalovány fotovoltaické solární moduly CNPV-

210M o max. výkonu 210 kW za rok. Celkem je instalováno 12 ks výše uvedených 

modulů. Celkový maximální výkon fotovoltaických solárních modulů je  2,52 MWp 

za rok. 

 

5.7.4. Výkupní cena elektrické energie vyrobené FVE 

Výkupní cenu elektrické energie stanovuje každoročně Energetický regulační 

úřad ČR v cenovém rozhodnutí. Pro FVE uvedené do provozu v r. 2010 byla 

http://www.eru.cz/
http://www.eru.cz/
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v tomto roce výkupní cena u FVE do 30 kW výkonu na úrovni 11 280,- Kč/MWh 

(zelený bonus).  

Výkupní cena je na základě rozhodnutí ERÚ pravidelně valorizována o min. 

2% ročně. Pro potřeby výpočtů v této diplomové práci bude počítáno po celou 

dobu sledovaného období s valorizací ve výši 2% p.a. 

 

Tabulka 7: Odhad vývoje výkupní ceny elektřiny za období 2010 - 2029,  zdroj: autor 

  Odhad vývoje výkupní ceny elektřiny za období 2010 - 2029 s valorizací ve výši 2% 

roky 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kč/1 MWh 11 280 11 506 11 736 11 970 12 210 12 454 12 703 12 957 13 216 13 481 

roky 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kč/1 MWh 13 750 14 025 14 306 14 592 14 884 15 181 15 485 15 795 16 111 16 433 

 

5.7.5. Průměrný slunečný svit  

Výsledný úhrn roční výroby fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha 

faktorech. Kromě geografické polohy a podnebí je to především sklon 

instalovaných panelů a jejich orientace vůči jihu. V našich podmínkách je ideální 

sklon cca 35°, nicméně odchylka ±15° nehraje pro efektivitu elektrárny významnou 

roli. Orientace vůči jihu je v ideálním případě 1 – 3° na jihozápad [13]. 

Pro přesnější výpočet se využívá údajů z fotovoltaického geografického 

informačního systému PVGIS. Po zadání níže uvedených údajů dojde 

k vygenerování  odhadované výroby elektrické energie v jednotlivých měsících               

a výpočtu celkového ročního výkonu fotovoltaické elektrárny.  

Zadávané údaje do PVGIS dle technické dokumentace FVE: 

- zeměpisná šířka a délka polohy rodinného domu (50°29'13" N a 13°40'22" E) 

- náklon solárního modulu  (32°) 

- výkon fotovoltaické elektrárny (2,52 kWp) 

- orientace solárního modulu vůči jihu (8°) 

- odhadovaná ztráta systému (14%). 

Tyto údaje jsou následně zadány do tabulky, která je umístěná v příloze č. 3. 

Pro názornost je zpracován i grafický přehled vyrobené elektřiny v jednotlivých 

obdobích roku – viz obrázky č. 7 a 8 na straně 30. 

 

http://iamest.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=sk&map=europe&app=gridconnected
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Obrázek 7 : Grafický přehled vyrobené elektřiny FVE/měsíc vypočtené modulem PVGIS,  zdroj: autor 

 

 

Obrázek 8 : Grafický přehled vyrobené elektřiny FVE/den  vypočtené modulem PVGIS,  zdroj: autor 

 

Zadáním výše uvedených parametrů do  Fotovoltaického geografického 

informačního systému jsme získaly denní, měsíční a celkovou roční odhadovanou 

výrobu elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaická elektrárna                   

na posuzovaném rodinném domě vyrobí odhadem za rok 2,214 MWh elektrické 

energie [12]. 
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Celkové množství energie, které se dá v určitém místě získat za rok, závisí 

především na zeměpisné šířce a na místním klimatu (počtu slunečných dnů 

v roce). Na internetových stránkách PVGIS (Photo Voltaic Geographical 

Information Systém) je mapa ukazující rozložení celkového ročního množství 

sluneční energie v Evropě. Na území České republiky rozdíly v množství 

dopadající energie nejsou příliš výrazné (velmi přibližně můžeme počítat s 1 MWh 

na m2 za rok). Ve slunečných oblastech Evropy jako je např. Malta nebo jižní 

Španělsko, bude však stejné solární zařízení generovat dvakrát tolik elektrické 

energie než např. ve Skotsku či na severu Skandinávie. Nástroje tohoto druhu 

znamenají neocenitelnou pomoc v úsilí EU zvýšit podíl obnovitelných energií              

do roku 2020 na 20 %. 

 

Obrázek 9 : Mapa intenzity slunečního svitu nad ČR,  zdroj: www.re.jrc.ec.europa.eu 

 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe
http://re.jrc.ec.europa.eu/
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V tabulce 8 jsou uvedeny veškeré příjmy, které vzniknou realizací                             

a provozováním fotovoltaické elektrárny na posuzovaném rodinném domě.                    

Na konci dvacetiletého sledovaného období jsou veškeré diskontované příjmy                 

ve výši 539 524,- Kč.  

 

Tabulka 8: Přehled odhadovaných příjmů z FVE,  zdroj: autor 

sledované období CIN 
roční výkon 

FVE 

výkupní 
cena 

elektřiny      
z FVE 

cena 
elektřiny       
z FVE 

cena za 
1MWh VT 

úspora ceny 
elektřiny     
ve VT 

∑příjmů 

roky léta Kč MWh/rok Kč/1MWh Kč MWh/rok Kč/1MWh Kč 

2010 1 211 554 2,214 11 280 24 974 4 956,920 10 975 35 949 

2011 2   2,192 11 506 25 219 5 163,624 11 318 36 537 

2012 3   2,170 11 736 25 466 5 378,947 11 672 37 138 

2013 4   2,148 11 970 25 715 5 603,249 12 037 37 753 

2014 5   2,127 12 210 25 967 5 836,904 12 414 38 381 

2015 6   2,105 12 454 26 222 6 080,303 12 802 39 024 

2016 7   2,084 12 703 26 479 6 333,852 13 203 39 681 

2017 8   2,064 12 957 26 738 6 597,973 13 616 40 354 

2018 9   2,043 13 216 27 000 6 873,109 14 041 41 042 

2019 10   2,023 13 481 27 265 7 159,718 14 481 41 746 

2020 11   2,002 13 750 27 532 7 458,278 14 934 42 466 

2021 12   1,982 14 025 27 802 7 769,288 15 401 43 203 

2022 13   1,962 14 306 28 074 8 093,267 15 883 43 957 

2023 14   1,943 14 592 28 350 8 430,756 16 380 44 729 

2024 15   1,923 14 884 28 627 8 782,319 16 892 45 519 

2025 16   1,904 15 181 28 908 9 148,542 17 420 46 328 

2026 17   1,885 15 485 29 191 9 530,036 17 965 47 157 

2027 18   1,866 15 795 29 477 9 927,438 18 527 48 005 

2028 19   1,848 16 111 29 766 10 341,413 19 107 48 873 

2029 20   1,829 16 433 30 058 10 772,649 19 705 49 763 

prostý součet 
  

 

548 832   298 771 847 603 

diskontovaný součet 

   

353 510 

 

186 013 539 524 

 

Pozn. Dle technické dokumentace k FVE dochází u fotovoltaických 

solárních článků k poklesu celkového výkonu o 1% ročně. Úbytek výkonu je 

způsoben postupným stárnutím materiálu fotobuněk a změnou struktury povrchu 



Bc. Angelika Jiřičková: Ekonomické zhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny 

2011/2012                                                                                                              33 
 

skleněného krytu. Proto v tabulce 8 ve sloupci „roční výkon FVE“ dochází k výše 

uvedenému poklesu výkonu po celé sledované období.  

 

5.7.6. Výdaje za spotřebu energie v nízkém tarifu 

Provozovatel fotovoltaické elektrárny v době, kdy elektrárna neprodukuje 

elektrickou energii, odebírá energii z distribuční sítě elektrárenské společnosti. 

Jedná se především o noční dobu, kdy je nákup ceny elektřiny za zvýhodněnou 

cenu (tzv. nízký tarif). Základní podmínkou přiznání NT je, že musí elektřinou  

docházet k ohřevu užitkové vody nebo k vytápění. Pásmo platnosti nízkého tarifu 

stanovuje provozovatel distribuční soustavy s ohledem na regulaci zatížení sítě. 

Výpočet výdaje za spotřebu energie v nízkém tarifu je proveden v tabulce 10. 

 

5.7.7. Rozdíl mezi průměrnou spotřebou energie ve VT a vyrobenou energií    

          fotovoltaickou elektrárnou 

Rozdíl mezi průměrnou spotřebou elektrické energie ve VT a energií 

vyrobenou FVE představuje výdaj za elektrickou energii, kterou FVE svým 

výkonem nestačí pokrýt. Tento rozdíl je samozřejmě nutné zahrnout do celkových 

výdajů projektu. Výpočet výdaje výše uvedeného rozdílu je proveden v tabulce 10. 

 

5.7.8. Výdaje za používání jističe 

Jedná se o výdaj za používání jističe 3x25A v posuzovaném RD. Hlavní jistič 

před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši 

maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jeho  cena je 

úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je 

nezávislá na množství odebrané elektrické energie. Výpočet výdaje za jistič je 

proveden v tabulce 10 [5].  

 

5.7.9. Výdaje za revizi FVE 

Do celkových výdajů je nutné dále zahrnout i výdaj za provedení revize FVE. 

Dle pokynu výrobce FVE a normy ČSN 33 1500 je nutné provádět revizi FVE                
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1x za 2 roky. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu             

z hlediska bezpečnosti. Náklady na revizi FVE byly v roce 2010 ve výši 2 000,- Kč. 

Výdaje za revizi jsou v diplomové práci valorizovány o 2,78% ročně. Jedná se                            

o odhadovanou míru inflace vycházející z tabulky 9.  

 

Tabulka 9: Vývoj míry inflace za období 2000 - 2009,  zdroj: autor 

 

 

 

 

5.7.10. Výdaje za pojištění FVE 

Velmi důležité je zahrnout do celkových výdajů FVE i pojištění této FVE. 

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení fotovoltaického zařízení:  

- požárem,  

- výbuchem,  

- úderem blesku,  

- vichřicí, krupobitím,  

- zemětřesením, 

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, které nejsou součástí 

fotovoltaického zařízení,  

- tíhou sněhu a námrazy. 

Dále také pojistka zahrnuje krytí:  

- konstrukčních a materiálních vad, 

- přepětí, zkratu a indukcí, 

- odcizení,  

- vandalismus, 

- přerušení provozu. 

Dle sjednané pojistné smlouvy s pojistitelem Českou pojišťovnou, a.s. činí 

roční pojistné 1 628,- Kč (smlouva sjednána na dobu neurčitou, bez valorizace). 

 
 

Vývoj míry inflace za období 2000 - 2009 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

inflace v % dle ČNB 3,90 4,70 1,80 0,10 2,80 1,90 2,50 2,80 6,30 1,00 

průměrná míra inflace za období 2000  -  2009 v %             2,78 
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V tabulce 10 jsou zahrnuty veškeré výdaje související s provozem 

fotovoltaické elektrárny. 

Tabulka 10: Přehled odhadovaných výdajů souvisejících s výstavbou FVE,  zdroj: autor 

Sledované 
období 

Revize 
FVE 

Průměrná 
spotřeba 

elektřiny v 
NT 

Cena 
1MWh v 

NT 

Cena 
elektřiny 

v NT 

Průměrná 
roční 

spotřeba 
elektřiny 

VT 

Roční 
výkon 
FVE  

Rozdíl mezi 
průměrnou 

roční 
spotřebou 
ve VT a 
ročním 

výkonem 
FVE 

Cena 
1MWh v 

VT 

Cena 
rozdílu 
mezi 

průměrnou 
roční 

spotřebou 
ve VT a 
ročním 

výkonem 
FVE 

Roční 
sazba za 

jistič 3x25A 

Pojistné 
za FVE 

∑výdajů 

roky léta Kč MWh/rok Kč/MWh Kč MWh/rok MWh/rok Kč Kč Kč Kč/rok Kč Kč 

2010 1 2 000 1,354 1 655,28 2 241 2,958 2,214 0,744 4 956,92 3 686 2 203,20 1 628 11 758 

2011 2   1,354 1 777,77 2 407 2,958 2,192 0,766 5 163,62 3 955 2 213,11 1 628 10 202 

2012 3 2 111 1,354 1 909,33 2 585 2,958 2,170 0,788 5 378,95 4 237 2 223,07 1 628 12 784 

2013 4   1,354 2 050,62 2 776 2,958 2,148 0,809 5 603,25 4 536 2 233,08 1 628 11 173 

2014 5 2 229 1,354 2 202,36 2 981 2,958 2,127 0,831 5 836,90 4 850 2 243,13 1 628 13 931 

2015 6   1,354 2 365,34 3 202 2,958 2,105 0,852 6 080,30 5 182 2 253,22 1 628 12 265 

2016 7 2 352 1,354 2 540,37 3 439 2,958 2,084 0,873 6 333,85 5 531 2 263,36 1 628 15 214 

2017 8   1,354 2 728,36 3 693 2,958 2,064 0,894 6 597,97 5 899 2 273,54 1 628 13 494 

2018 9 2 483 1,354 2 930,26 3 967 2,958 2,043 0,915 6 873,11 6 287 2 283,78 1 628 16 649 

2019 10   1,354 3 147,10 4 260 2,958 2,023 0,935 7 159,72 6 696 2 294,05 1 628 14 878 

2020 11 2 621 1,354 3 379,98 4 575 2,958 2,002 0,955 7 458,28 7 126 2 304,38 1 628 18 255 

2021 12   1,354 3 630,10 4 914 2,958 1,982 0,975 7 769,29 7 578 2 314,75 1 628 16 435 

2022 13 2 767 1,354 3 898,73 5 278 2,958 1,962 0,995 8 093,27 8 055 2 325,16 1 628 20 053 

2023 14   1,354 4 187,23 5 668 2,958 1,943 1,015 8 430,76 8 556 2 335,63 1 628 18 188 

2024 15 2 921 1,354 4 497,09 6 088 2,958 1,923 1,034 8 782,32 9 084 2 346,14 1 628 22 066 

2025 16   1,354 4 829,87 6 538 2,958 1,904 1,054 9 148,54 9 638 2 356,69 1 628 20 161 

2026 17 3 083 1,354 5 187,28 7 022 2,958 1,885 1,073 9 530,04 10 222 2 367,30 1 628 24 322 

2027 18   1,354 5 571,14 7 542 2,958 1,866 1,091 9 927,44 10 835 2 377,95 1 628 22 383 

2028 19 3 255 1,354 5 983,41 8 100 2,958 1,848 1,110 10 341,41 11 480 2 388,65 1 628 26 851 

2029 20   1,354 6 426,18 8 699 2,958 1,829 1,129 10 772,65 12 158 2 399,40 1 628 24 884 

Prostý 
součet 

25 823 
 

 

95 974         145 590 45 999,58 32 560 345 947 

Disk.součet 
16 575 

  

56 021 

  
 

  86 199 29 880,50   209 978 

 

Z tabulky je patrné, že 1% roční ztrátou výkonu fotovoltaických solárních 

panelů dochází se zvětšování rozdílu mezi průměrnou roční spotřebou elektrické 

energie a výkonem fotovoltaické elektrárny. Lze tedy konstatovat, že výdaje jsou 

rok od roku vyšší. Výsledné celkové diskontované výdaje ve sledovaném období 

související s provozem fotovoltaické elektrárny činí 209 978,- Kč.  

Tabulka 11 na str. 36 představuje přehled příjmů a výdajů souvisejících 

s realizací a nerealizací projektu výstavby fotovoltaické elektrárny. U Varianty     
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bez projektu jsou uvedeny pouze výdaje, které vznikají spotřebou elektrickou 

energie z distribuční sítě. Z tohoto důvodu u Varianty bez projektu nevznikají 

žádné reálné příjmy. 

Tabulka 11: Přehled příjmů a výdajů souvisejících s výstavbou FVE,  zdroj: autor 

Sledované 
období 

CIN 

Varianta s 
projektem 

Varianta bez 
realizace 
projektu 

Cash Flow diskontované s 
realizací projektu 

Cash Flow diskontované bez 
realizace projektu 

výdaje příjmy výdaje příjmy 
odúro-

čitel 
disk. CF kum.disk.CF 

odúro-
čitel 

disk. CF kum.disk.CF 

roky léta Kč Kč Kč Kč Kč   Kč Kč   Kč Kč 

2010 1 211 554 11 758 35 949 19 105 0 1,0000 24 190 24 190 1,0000 -19 105 -19 105 

2011 2   10 202 36 537 19 892 0 0,9524 25 080 49 271 0,9524 -18 945 -38 050 

2012 3   12 784 37 138 20 717 0 0,9070 22 089 71 360 0,9070 -18 791 -56 841 

2013 4   11 173 37 753 21 582 0 0,8638 22 961 94 321 0,8638 -18 643 -75 484 

2014 5   13 931 38 381 22 488 0 0,8227 20 115 114 436 0,8227 -18 501 -93 985 

2015 6   12 265 39 024 23 439 0 0,7835 20 966 135 402 0,7835 -18 365 -112 350 

2016 7   15 214 39 681 24 436 0 0,7462 18 258 153 660 0,7462 -18 234 -130 585 

2017 8   13 494 40 354 25 482 0 0,7107 19 089 172 749 0,7107 -18 109 -148 694 

2018 9   16 649 41 042 26 579 0 0,6768 16 510 189 259 0,6768 -17 990 -166 684 

2019 10   14 878 41 746 27 731 0 0,6446 17 319 206 578 0,6446 -17 875 -184 559 

2020 11   18 255 42 466 28 939 0 0,6139 14 863 221 442 0,6139 -17 766 -202 325 

2021 12   16 435 43 203 30 208 0 0,5847 15 651 237 092 0,5847 -17 662 -219 987 

2022 13   20 053 43 957 31 540 0 0,5568 13 311 250 403 0,5568 -17 563 -237 550 

2023 14   18 188 44 729 32 940 0 0,5303 14 075 264 478 0,5303 -17 469 -255 019 

2024 15   22 066 45 519 34 409 0 0,5051 11 845 276 324 0,5051 -17 379 -272 398 

2025 16   20 161 46 328 35 954 0 0,4810 12 587 288 910 0,4810 -17 294 -289 692 

2026 17   24 322 47 157 37 576 0 0,4581 10 461 299 371 0,4581 -17 214 -306 906 

2027 18   22 383 48 005 39 282 0 0,4363 11 179 310 550 0,4363 -17 139 -324 045 

2028 19   26 851 48 873 41 075 0 0,4155 9 151 319 701 0,4155 -17 068 -341 112 

2029 20   24 884 49 763 42 961 0 0,3957 9 845 329 546 0,3957 -17 001 -358 113 

Prostý 
součet 

  345 947 847 603 586 335 0 PVCF= 329 546 IV = 1,56     

Disk.součet   209 978 539 524 358 113 0 NPV= 117 992     
  

 

5.7.11. Hodnocení efektivnosti investičního projektu FVE 

Investice se dá charakterizovat jako odložená spotřeba. Na rozdíl                         

od běžných provozních rozhodování, jejichž chyby lze  obvykle napravit, investiční 

rozhodnutí má dlouhodobé účinky. Špatně vypočtená a neefektivní investice může 

přivést investora do finanční tísně [2].  
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Dlouhodobý charakter investičních rozhodnutí přináší dva problémy: 

- je nutné brát v úvahu faktor času (peníze ztrácí časem na hodnotě) 

- je nutné vyrovnat se s nejistotou a rizikem spojeným s investováním [2]. 

5.7.12. Metoda čisté současné hodnoty (NPV) 

Dosazením hodnot z tabulky 11 do vztahu (1) získáme čistou současnou 

hodnotu (NPV) ve výši 117 992,- Kč. Vzhledem k tomu, že čistá současná 

hodnota investice do fotovoltaické elektrárny je kladná, lze investiční projekt 

přijmout. 

Tabulka 12: Přehled PVCF, IN a NPV souvisejících s výstavbou FVE,  zdroj: autor 

Současná hodnota cash flow (PVCF) 329 546,- Kč 

Investiční náklady (IN) 211 554,- Kč 

Čistá současná hodnota (NPV) 117 992,- Kč 

 

5.7.13. Metoda doby splacení (DN) 

Doba splacení investice je takové období, za které tok kumulovaného 

diskontovaného cash flow přinese hodnotu rovnající se původním nákladům                   

na investici. Jestliže jsou peněžní příjmy v každém roce jiné, musíme dobu 

návratnosti investice zjistit kumulací cash flow. Doba návratnosti se v tomto 

případě stanoví tak, že se určí peněžní příjmy, tyto peněžní příjmy se pak 

kumulativně sčítají. Rok, v němž se kumulativní souhrn příjmů rovná kapitálovému 

výdaji, je rok, kdy je daná investice zaplacena.  

Z tabulky 11  je patrné, že kumulované diskontované cash flow dosáhne 

kapitálového výdaje mezi 10. a 11. rokem životnosti investice. Přesněji dobu 

splacení investice získáme dosazením hodnot z tabulky 12 do vztahu (2).                 

Doba splacení investice činí 10,33 let. 

5.7.14. Index výnosnosti (IV) 

Metoda čisté současné hodnoty bývá doplněna výpočtem indexu výnosnosti. 

Dosazením hodnot z tabulky 12 do vztahu (4) získáme index výnosnosti, jehož 

výše činí 1,56.  

Investice je efektivní vzhledem k tomu, že index výnosnosti je větší než 1. 
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6.  Závěr 

V diplomové práci došlo k porovnání dvou variant – varianty bez projektu      

a varianty s projektem. Varianta bez projektu nepřináší investorovi žádný zisk, 

generuje pouze výdaje v podobě nákladů za odebranou elektrickou energii 

z distribuční sítě. Za sledované období zaplatí odběratel za odebranou elektrickou 

energii v případě nerealizace projektu výstavby FVE na rodinném domě celkem 

586 335,- Kč.  

Varianta s projektem, která představuje výstavbu FVE na rodinném domě, 

byla podrobena objektivnímu posouzení standardními metodami hodnocení 

efektivnosti. Vzhledem k cíli DP je rozhodujícím ukazatelem pro investiční akci 

návratnost investičních prostředků, které byly vynaloženy na realizaci investice. 

Došlo tedy k posouzení ekonomické výhodnosti projektu z hlediska – doby 

návratnosti, čisté současné hodnoty a indexu výnosnosti. Výsledné hodnoty 

ukazatelů jsou příznivé. Realizací investiční akce dojde k návratnosti vložených 

finančních prostředků za 10,33 let, přičemž dalších cca 10 let, tj. po dobu 20-leté 

státem garantované výkupní ceny elektřiny, bude přinášet investorovi zisk.                 

Dalším pozitivním rysem této varianty je, že pokud investor/výrobce dokáže část 

vyrobené energie sám spotřebovat, neplatí tak za spotřebovanou energii 

nakoupenou z distribuční sítě a navíc je distribuční společnost povinna mu                      

za vyrobenou el. energii platit. Za sledované období tak odběratel za odebranou 

elektrickou energii v případě realizace projektu zaplatí celkem 345 947,- Kč, což je 

o 240 388,- Kč méně než u varianty bez projektu. Samozřejmě tato varianta 

přináší investorovi i další výdaje např. za pojištění FVE a revizi, nicméně                   

po objektivním zhodnocení příjmy stále převyšují nad veškerými výdaji. 

Na základě pozitivního ekonomického hodnocení doporučuji danou 

investiční akci realizovat v plném rozsahu. 

Výše uvedené závěry mohou sloužit k představě pro hodnocení investiční 

příležitosti ze strany dalších potenciálních investorů. Současně je však potřeba 

upozornit na to, že výše uvedený zpracovaný investiční záměr je třeba vzhledem 

k proměnlivosti legislativy i každoročně obměňovaných cenových rozhodnutích 

vydávaných ERÚ, posuzovat jako stále živý a vyvíjející se, který je třeba neustále 

upravovat a hodnotit vzhledem k těmto měnícím se podmínkám. 
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Příloha 2 : Situační schéma posuzovaného RD,  zdroj: autor 

 
Příloha 3: Přehled vyrobené elektřiny z FVE vypočtené modulem PVGIS,  zdroj: autor 

 

Elektřina vyrobená FVE o výkonu 2,52 kWp, ztráty 
systému 14,0%, náklon modulu 32° a orientace vůči J 8° 

Měsíce 

Výroba elektřiny 
za měsíc (MWh) 

Výroba elektřiny 
za den (MWh) 

leden 
0,076 0,0024 

únor 
0,114 0,0041 

březen 
0,184 0,0059 

duben 
0,243 0,0081 

květen 
0,295 0,0095 

červen 
0,269 0,0090 

červenec 
0,291 0,0094 

srpen 
0,268 0,0087 

září 
0,197 0,0066 

říjen 
0,159 0,0051 

listopad 
0,07 0,0023 

prosinec 
0,048 0,0016 

roční průměr 
0,1843 0,0061 

Celková roční výroba MWh/rok 
2,214 

  


