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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaického systému na střeše panelového 

domu. V teoretické části je nejprve rozebrána současná technologie fotovoltaických článků  
a panelů. Dále jsou rozebrány současné legislativní podmínky v České republice. V praktické 
části je navržen vlastní fotovoltaický systém. V závěrečné části je projekt ekonomicky 
zhodnocen pomocí metody čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  fotovoltaika; solární energie; fotovoltaický systém; fotovoltaický 
panel; fotovoltaický článek; 
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ABSTRACT 
This Bachelor’s thesis deals with design of the photovoltaic system on a roof of a 

prefabricated house. In the theoretical part the current technology of photovoltaic cells and 
panels is analyzed. The next part clarifies current legislative conditions in the Czech Republic. 
A photovoltaic system is designed in the practical part. In the last part, the project is 
economically evaluated using a method of the net present value and the internal rate of return. 

 

 

 

KEY WORDS: photovoltaics; solar energy; photovoltaic systems; photovoltaic panel;   
 photovoltaic cell; 
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1 ÚVOD 
Alternativní zdroje elektrické energie postupně celosvětově zaujímají stále větší podíl  

na výrobě elektrické energie. Často se můžeme dočíst, že výroba elektrické energie pomocí 
fotovoltaických (dále jen FV) panelů je jeden z nejčistších a nejšetrnějších způsobů výroby 
elektrické energie. Ovšem, když vezmeme v potaz proces výroby panelů, zvlášť energeticky 
náročnou výrobu monokrystalického křemíku a dále pak likvidaci a recyklaci starých panelů, tak 
už toto tvrdit nelze. Fotovoltaika využívá přímou přeměnu sluneční energie na elektrickou energii 
pomocí fotovoltaického jevu. Mezi hlavní výhody fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) patří 
to, že jsou téměř bezúdržbové. Nevytvářejí žádný hluk, a když nejsou umístěny na volném 
prostranství, ale tvoří součást budov, tak nenarušují přirozený ráz krajiny.  

Z počátku byla tato technologie velmi drahá a pro širokou veřejnost nedostupná.  
V posledních letech se fotovoltaika stala jednou z nejrychleji rozvíjejících se technologií. 
Pořizovací náklady FV panelů stále klesají, to vyvolává velký zájem v očích veřejnosti o tuto 
technologii. Jelikož ceny za elektřinu neustále rostou, stále více domácností přemýšlí o pořízení 
FVE jako o způsobu, jak snížit účty za elektřinu.  

V posledních letech proběhl v České republice velký fotovoltaický boom, který byl 
zapříčiněn neúměrně vysokými výkupními cenami solární energie. V roce 2013 byly tyto 
výkupní ceny značně omezeny, čímž vyvstává otázka, zda se investice do FVE vůbec vyplatí.  

Cílem této práce bude v teoretické části shrnout a popsat současný stav technologie FV 
panelů. Dále pak v teoretické části popsat současnou legislativu a podporu výroby elektrické 
energie ze slunce. Hlavním cílem práce bude v praktické části navrhnout vlastní FVE, která by 
pokrývala střechu panelového domu, vytvořit k ní projektovou dokumentaci, pro navrženou 
elektrárnu pak udělat ekonomické zhodnocení a zjistit zda se vyplatí. 
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2 SOLÁRNÍ ENERGIE 
Sluneční záření je nejčistší a nejdostupnější zdroj energie na zemi. Slunce vyzařuje celý 

rozsah elektromagnetického spektra od nejmenších vlnových délek rentgenového a ultrafialového 
záření až po rádiové záření. [1] 

Dopadající sluneční záření můžeme rozdělit jako: 

- přímé záření  

- difuzní záření – vzniká rozptylem přímého záření na oblacích a nečistotách v atmosféře  
a odrazem od zemského povrchu 

 Teoretické množství energie dopadající za jednotku času na jednotkovou plochu mimo 
zemskou atmosféru se nazývá sluneční konstanta a její hodnota je přibližně I0 = 1360 W.m-2. 
Mírou zmenšení intenzity tohoto záření je tzv. součinitel znečištění Z, který závisí na obsahu 
příměsí a atmosférickém tlaku vzduchu. Charakteristické hodnoty součinitele znečištění jsou 
uvedeny v tabulce 2-1. [1]  

Intenzitu přímého slunečního záření dopadající na plochu kolmou k paprskům můžeme 
popsat: 

퐼 = 퐼 ∙ 퐴 		[W ∙ m ]                        (2.1) 

Pro obecně položenou plochu pak platí: 

퐼 = 퐼 ∙ 푐표푠훾	[W ∙ m ]                                                      (2.2) 

kde 훾 je úhel dopadu slunečních paprsků 

Optimální úhel pro maximální využití slunečního záření se v průběhu roku mění takto: 

 letní období 30° - 45° 

 zimní období 60°- 90°         [1] 

Tabulka 2-1 Typické hodnoty součinitele znečištění [1] 

Typ oblasti Součinitel znečištění 

místa nad 2000 m. n. m. 2,0 

místa nad 1000 m. n. m 2,5 

venkov bez průmyslových exhalací 3,0 

města a průmyslová střediska 4,0 

silně znečištěné prostředí ≥5,0 

2.1 Podmínky v České republice 
Mimo malé energetické hustoty se sluneční záření vyznačuje též značnou časovou a oblastní 

nerovnoměrností. V letním půlroce dopadne na zem přibližně 75 % z celoročního globálního 
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záření, navíc jsou velké rozdíly v závislosti na geografické poloze, dokonce i v rámci samotné 
České republiky jsou určité rozdíly mezi jednotlivými regiony. Průměrný počet hodin solárního 
svitu (bez oblačnosti) se v ČR pohybuje v rozmezí 1400 h/rok až 1700 h/rok. Nejmenší počet 
hodin má severozápad území, směrem na jihovýchod počet hodin narůstá. Lokality se od sebe 
běžně liší v průměru o  10%, v oblastech se silně znečištěnou atmosférou nebo v oblastech 
s vysokým výskytem inverzí je nutné počítat s poklesem globálního záření o 5-10 %. Pro oblasti 
s nadmořskou výškou od 700 do 2000 m. n. m. je možné počítat s 5 % nárůstem globálního 
záření. Na Zemi dopadne za rok v našich podmínkách průměrně 950 kWh -1100 kWh energie. 
[5]  

Následující 3 obrázky popisují podmínky pro ČR 

 
Obrázek 2-1 Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ/m2] [6] 
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Obrázek 2-2Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu[h] [6] 

 
Obrázek 2-3 Průměrný roční počet jasných dnů [6] 
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4 SOLÁRNÍ ČLÁNEK 
Jednoduchý solární článek nebo také fotovoltaický článek je velkoplošná dioda s jedním PN 

přechodem. Nejvyužívanější materiál pro výrobu FV článku je křemík. Vzhledem k šířce 
zakázaného pásu je u křemíku možno dosáhnou velmi vysoké účinnosti generace volných nosičů 
dopadajícím slunečním zářením. Strana obrácená ke slunečnímu světlu je záporně dotována 
fosforem a vrstva ležící pod ní je kladně dotovaná bórem. Na přední straně jsou kovové elektrody 
jako kontakty. Tyto kontakty musí co nejlépe propouštět světlo, proto se skládají z tenké mřížky, 
aby zakrývaly co nejmenší část plochy článku. Na zadní straně článku se může použít celoplošná 
elektroda. Článek by měl pohltit co nejvíce fotonů. Proto se na povrch článku nanáší antireflexní 
vrstva, aby se odrazilo co nejméně světla. [1, 11] 

 
 

Obrázek 4-1 Konstrukce a princip FV článku [11] 

V solárním článku dochází ke ztrátám. Tyto ztráty jsou znázorněny v následujícím obrázku 
4-2. Největší ztráty jsou ve formě dlouhovlnného nebo krátkovlnného záření, které není článkem 
využito, protože FV článek pracuje jen v určitém pásmu spektra. Dlouhovlnné záření článkem 
projde, protože nemá dostatečnou energii na emitování elektronu. Krátkovlnné záření článek 
absorbuje, ale jen část jeho energie využije na emitování elektronu, zbytek energie se vyzáří  
ve formě tepla. 
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Obrázek 4-2 Tok energie FV článku[11] 

4.1 Voltampérová charakteristika FV článku 
Voltampérová charakteristika znázorňuje základní informaci o činnosti FV článku. Lze  

na nich vyčíst hraniční veličiny proud nakrátko a napětí naprázdno. 

 
Obrázek 4-3 Voltampérova a výkonová charakteristika [1] 

Výkon je součinem proudu a napětí a na charakteristice (obrázek 4-3), je znázorněn pracovní 
bod, kdy je výkon solárního článku nejvyšší - tzv. bod maximálního výkonu (dále jen MPP). Dále 
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z charakteristiky můžeme vypočítat činitel plnění FF (Fill Factor), který je roven podílu 
maximálního výkonu a součinu napětí naprázdno U0C a proudu nakrátko ISC. 

퐹퐹 = ∙
∙

      (4.1) 

A z maximálního výkonu můžeme spočítat účinnost článku η jako podíl maximálního výkonu  
a výkonu dopadajícího slunečního záření. 

휂 = ∙ ∙ 100            (4.2) 

Na průběh voltampérové charakteristiky má velký vliv intenzita záření a teplota. Při zvýšení 
teploty se sníží napětí naprázdno a tím i výkon a účinnost. Pokles U0C je u krystalického křemíku 
přibližně 0,4 %/K, což odpovídá poklesu účinnosti 0,5 %/K. [1] 

 
Obrázek 4-4 Vliv intenzity záření a teploty na VA-charakteristiku 

4.2 Fotovoltaikcé články první generace 
Články první generace jsou dodnes nejrozšířenější FV články na trhu (cca 90 %). Komerčně 

se začali prodávat v 70 letech 20. století. Jejich základem jsou křemíkové desky s velkoplošným 
PN přechodem. Dosahují poměrně vysoké životnosti a účinnosti. U sériově vyráběných článků  
se dosahuje účinnosti 14-18 % a v laboratorních podmínkách i 25 %. Jejich nevýhoda je vysoká 
cena kvůli čistému krystalickému křemíku. [1,8]  
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4.2.1 Monokrystalické články 
Monokrystalické články se skládají z jediného krystalu. Jejich tvar je obvykle čtvercový  

a jejich barva je sytě modrá až černá. Délka jedné strany čtverce je 10, 12, 5 nebo 15 cm. Aby se 
snížila spotřeba materiálu, tak se vyrábí i šestihranné články. Průměrná účinnost u 
monokrystalických článků je 15-18 % a jejich výkonový teplotní koeficient je přibližně -0,5 %/K. 
Při výrobě se většinou používá nákladná a energeticky náročná  Czokralskiho metoda. [11] 

 
Obrázek 4-5 Nejčastěji používané tvary monokrystalických FV článků [11] 

Vysoce výkonné solární články 
Pro výrobu vysoce výkonných článků jsou potřebné polovodičové materiály s vysokou 

čistotou. Výroba se provádí pomocí metody zonální tavby, která umožňuje vyrobit čistější 
křemík. Články vyrobené z tohoto materiálu mají až o 2 % větší účinnost oproti klasickým 
monokrystalickým článkům. Tato metoda je pracnější a dražší. [11] 

Tyto články jde jednodušeji kontaktovat na zadní straně, což dále zvyšuje účinnost, protože 
vyloučí ztráty zastíněním předními kontakty. Kontakty jsou proto vedeny kanálky nebo otvory  
na zadní stranu článků. Od roku 2004 vyrábí americká společnost SunPower vysoce výkonné 
solární články kompletně kontaktované na zadní straně s účinností 20,1 %. [11] 

4.2.2 Polykrystalické články 
Polykrystalické články jsou jasně modré a je u nich viditelná výrazná krystalická struktura. 

Jsou čtvercové s nejčastějšími rozměry 10; 12,5; 15,6; nebo 21 cm. Polykrystalické články mají 
nižší účinnost asi 13-16 % ale na rozdíl od monokrystalických článků lépe využijí difuzní záření. 
Jejich teplotní součinitel je přibližně stejný jako u monokrystalických článků, tedy -0,5 %/K. 

 
Obrázek 4-6 Nejpoužívanější polykrystalické FV články [11] 

Polykrystalický křemík se vyrábí jednodušeji a levněji než monokrystalický křemík. Většinou se 
využívá metoda blokového lití. [11] 



Solární článek 

 

20

4.3 Fotovoltaikcé články druhé generace 
Impulsem pro vývoj druhé generace byla snaha o úsporu drahého křemíku. Články druhé 

generace mají 100 x až 1000 x tenčí aktivní absorbující polovodičovou vrstvu, proto se často 
označují jako tenkovrstvé články. Čistý křemík je zde nahrazován polykrystalickým, 
mikrokrystalickým nebo amorfním křemíkem. Oproti 1. generaci klesla cena ale i účinnost, ta se 
pohybuje u sériové výroby pod 10 %. Komerčně se začaly články 2. generace prodávat 
v polovině 80. let 20. století. Jejich výhodou je ohebnost a pružnost. Tenkovrstvé články a 
moduly mohou být realizovány rovněž na ohebných fóliích, což zjednodušuje některé střešní 
aplikace, nebo jsou i součástí oblečení pro dobíjení mobilních telefonů. [8, 5] 

 
Obrázek 4-7 tenkovrstvý amorfní článek [14] 

Problémy se stabilitou deponovaných vrstev a vysoká cena potřebných technologických 
zařízení vedly k tomu, že ke zvyšování podílu tenkovrstvých FV modulů na celkové produkci 
došlo až po roce 2006, kdy se projevil nedostatek křemíku způsobený prudkým nárůstem FV 
aplikací. Nicméně v současné době je depozice stabilních tenkých vrstev technologicky zvládnuta 
na ploše modulu až 5 m2 a dochází k postupnému nárůstu produkce. [14, 11] 

4.3.1 Amorfní křemíkové články (a-Si) 
Amorfní křemík je nejpoužívanějším materiálem v tenkovrstvé technologii. Amorfní křemík 

netvoří pravidelnou krystalickou strukturu, nýbrž neuspořádanou síť. Vyrábí se chemickým 
odlučováním při teplotách 200 ⁰C z plynného silanu. Dotovaný amorfní křemík má velmi krátkou 
difuzní vzdálenost, volné nosiče náboje by ihned rekombinovaly. Proto se mezi vrstvy p a n 
umístí nedotovaná (intrinsická) vrstva, ve které je životnost nosičů náboje podstatně vyšší. Zde  
se odehrává absorpce světla a vytváření náboje, kdežto vrstvy p a n vytvářejí elektrické pole,  
které uvolněné nosiče náboje odděluje. Tato struktura se nazývá pin. Nevýhodou amorfních 
článků je jejich malá účinnost, která v důsledku stárnutí vyvolaného světlem v prvních šesti  
až dvanácti měsících ještě klesá a poté se udržuje na stabilní hodnotě. Mají nižší teplotní 
koeficient než články z krystalického křemíku a to kolem -0,2 %/K. [11] 
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4.3.2 Mikromorfní solární články (μ-Si a A-Si) 
Mikromorfní solární články jsou kombinací mikrokrystalického a amorfního křemíku 

v tandemových článcích. Při výrobě se postupuje podobně jako u amorfních článků. Vyrobí  
se plasma při teplotě 200 ⁰C a na sklo se nanese amorfní křemíková vrstva o tloušťce asi 0,3 μm. 
Změnou odlučovacích parametrů plasmy (teplota, tlak a mikrovlnná frekvence) pak na straně 
odvrácené od skla vznikne krystalická struktura o tloušťce 0,25 μm (mikrokrystalická křemíková 
vrstva). Vznikající tandemový článek může lépe využívat sluneční spektrum a oproti čistě 
amorfním článkům má dvojnásobnou účinnost a mnohem menší počáteční degradaci. Teplotní 
koeficient dosahuje přibližně 2/3 koeficientu jako u krystalických článků, tedy přibližně -0,3 %/K 
[11, 15] 

 
Obrázek 4-8 Mikromorfní solární článek [15] 

4.3.3 CIS články (Copper-Indium-diSelenid) 
Při výrobě se nosné sklo se ve vakuu potáhne tenkou kontaktní vrstvou při teplotě asi 500 ⁰C. 

Na tuto vrstvu se nanese absorpční vrstva CIS s vodivostí typu p. Další vrstva je tvořena ze 
sulfidu kadmia s vodivostí typu n. Výhodou těchto článků je, že nepodléhají počáteční degradaci 
jako u amorfního křemíku. Je však u nich problém se stabilitou v horkém a vlhkém prostředí, 
proto musí být dobře zapouzdřené proti vlhkosti. Jejich výkonový teplotní koeficient se rovná 
hodnotě -0,36 %/K [11] 

4.3.4 CIGS články (Copper Indium Gallium DiSelenide) 
PN přechod se skládá z mědi, india, galia a selenu. Jednotlivé vrstvy jsou na článek 

napařovány. Výhodou těchto článků je schopnost využívat červenou složku světla. CIGS články 
mají vysokou účinnost, která nepodléhá počáteční degradaci. Teplotní součinitel těchto článků je 
podobný jako u krystalických článků tedy -0,5 %/K. [31] 
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4.3.5 Články na bázi teluridu kademnatého (CdTe) 
Tyto články mají také vyšší účinnost než články s amorfním křemíkem. Jejich sériová výroba 

probíhá od roku 2000. Při výrobě se používá vakuová metoda, kdy vylučování polovodičových 
vrstev probíhá při teplotě asi 700 ⁰C. Při výrobě se použije až o 98 % méně polovodičového 
materiálu než u článků s krystalickým křemíkem. Výhodou těchto článků je nízký teplotní 
koeficient, který je roven 0,25 %/K. [11, 16] 

4.4 Třetí generace 
Články třetí generace jsou stále ve výzkumu. Můžeme se setkat s jinými metodami 

oddělování nábojů než PN přechody. Jsou to například fotoelektrochemické (fotogalvanické) 
články, nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček a tyček nebo kvantových teček 
nanesených na vhodnou podložku. Můžeme zde zařadit i články organického typu. Nevýhodou je 
zde nízká účinnost (2-4 %) a životnost. [1, 5] 

4.5 Čtvrtá generace 
(Někdy řazena do 3. generace) Je zde snaha o maximální využití energie dopadajících 

fotonů. Články čtvrté generace jsou skládány z několika vrstev, z nichž každá je naladěná  
na jinou vlnovou délku a tím využijí větší spektrum slunečního záření. Při dopadu záření na 
vrstvu, která ho nedokáže využít, prostupuje záření k vrstvě, která je na tuto vlnovou délku 
naladěna. Nevýhodou těchto článků je jejich vysoká cena a neschopnost využít difuzní záření. 
[23] 

 

Tabulka 4-1 Vlastnosti nejpoužívanějších FV technologií 

Materiál Účinnost Teplotní koeficient Potřebná plocha pro 1 kWp  

Monokrystalický křemík 11-18 % -0,5 %/K 5-9 m2 

Polykrystalický křemík 10-16 % -0,5 %/K 7-10 m2 

Amorfní křemík 4-7 % -0,2 %/K 15-26 m2 

Mikromorfní křemík 7-12 % -0,3 %/K 8,5-15 m2 

CIS 6-11 % -0,36 %/K 9-17 m2 

CIGS 11-14 % -0,5 %/K 8-9m2 

CdTe 6-11 % -0,25 %/K 9-17m2 
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5 JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY FVE 

5.1 FV panely 

5.1.1 Klasické 
Krystalické FV články mají obvykle napětí 0,5 V a výkon až 4 W. Abychom dostali větší 

hodnoty, tak se tyto články sériově nebo i paralelně pospojují a zapouzdří do FV panelu. Jeden 
panel obvykle obsahuje 36, 48, 54, 60 nebo 72 článků. Panel musí byt hermeticky uzavřený  
a zajišťovat dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (krupobití, mráz, vítr). FV Články 
se vkládají do etylvinylacetálové fólie (EVA). Jako přední krycí materiál slouží speciální tvrzené 
solární sklo s malým množstvím oxidu železa a je tudíž zvlášť propustné pro světlo. Zadní strana 
je uzavřena vícevrstvou plastovou fólií s vysokou pevností nebo další skleněnou vrstvou. 
Obvykle jsou po stranách opatřeny duralovým rámem pro zpevnění celé konstrukce a také  
pro jednodušší uchycení k nosným konstrukcím. Na zadní straně jsou panely opatřeny 
svorkovnicí s kabelovými vývody. [1, 11, 17] 

 
Obrázek 5-1 Konstrukce křemíkového FV panelu[18] 

5.1.2 Trubicové 
Americká firma Solyndra vyrábí trubicové solární panely určené pro ploché nebo mírně 

nakloněné střechy. Trubice se skládá ze dvou v sobě uložených válců, mezi kterými je umístěno 
150 kusů CIGS tenkovrstvých článků (diselenid směsi mědi, india a galia), který je chráněn 
speciální silikonovou tekutinou, která vytváří optické prostředí a vede paprsky přímo k článku. 
Vnější válec láme dopadající světlo kolmo k článku. Aby nedocházelo k degradaci CIGS článku 
vlhkostí, jsou trubice hermeticky uzavřeny. Články v jedné trubici jsou pospojovány sériově  
a všechny trubice pak pospojovány paralelně. 

Výhodou těchto panelu je, že absorbují dopadající záření ze všech stran a to jak přímé 
difuzní, ale i odražené záření od střechy. Proto je pro maximální využití této technologie vhodné 
pod panely umístit reflexní vrstvu. Největší výhodou je úspora místa na plochých střechách 
z důvodu, že se panely nemusí naklánět. Díky jejich konstrukci jsou odolnější vůči větru a díky 
přirozené cirkulaci vzduchu kolem trubic snižuje provozní teplotu. [25] 
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Obrázek 5-2 Konstrukce trubic Solyndra [26] 

5.1.3 Tenkovrstvé 
Některé tenkovrstvé články mohou být zapouzdřeny do klasických FV panelů stejně jako 

krystalické články. Ovšem některé technologie umožní dělat fotovoltaické fólie, které se mohou 
aplikovat jako hydroizolační fólie střech. 

 
Obrázek 5-3 Instalace střešní fotovoltaické hydroizolační fólie Fatrasol [27] 

Společnost Schüco aplikuje své tenkovrstvé moduly s označením ProSol TF+, které 
využívají mikromorfní technologii, do oken a dveří i do fasád budov. 
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Obrázek 5-4 Moduly společnosti Schüco zakompomponované do fasády budovy [28] 

Vzhledem k menší účinnosti a lepší využitelnosti difuzního záření se tenkovrstvé panely 
používají tam, kde nejsme limitováni plochou, nebo na ploché střechy a na střechy, které nemají 
ideální orientaci na jih. 

5.1.4 Nosné konstrukce FV panelů 
Nosné konstrukce, na kterých jsou FV pany upevněny, můžeme rozdělit na polohovatelné  

a statické systémy. Na střechách jsou obvykle využívány pouze statické konstrukce, které 
můžeme rozdělit na ploché střechy a šikmé střechy. Dále se konstrukce liší ve způsobu ukotvení 
podle střešní krytiny. 

 
Obrázek 5-5 Ukázka upevňovací konstrukce pro plochou střechu pomocí plastových konzolí a 
pomocí hliníkové konstrukce [32, 33] 

Pro terén se používají systémy jak statické tak i polohovatelné, které se dají rozdělit  
na jednoosé a dvouosé. Tyto konstrukce natáčí FV panel tak, aby na něj dopadalo co nejvíce 
záření, a maximalizovaly tak jeho využití. 
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Obrázek 5-6 Příklad hliníkové konstrukce pro lehce nakloněnou plechovou střechu a způsob 
ukotvení konstrukce k dřevěnému trámu na taškové střeše 

5.1.5 Údržba FV panelů 
Obecně se tvrdí, že FVE jsou bezúdržbové, avšak správnější tvrzení asi je, že FVE jsou 

nízkoúdržbové. Jedná se zejména o čištění panelu a odklízení sněhu. Z prací Prof. Dr. Haeberlina 
vyplývá, že po druhém roce, kdy nejsou FV panely čištěny, dochází k poklesu výkonu až o 13,5 
% ročně. Samozřejmě záleží na prašnosti prostředí a na sklonu panelů. Střešní hydroizolační 
fotovoltaické folie na ploché střeše jsou na čištění o něco náročnější než klasické FV panely se 
sklonem 30° až 45°. Na očištění prachu může stačit občasné opláchnutí tlakovou vodou. [29] 

Sníh se obvykle díky hladkému skleněnému povrchu dlouho na panelech neudrží,  sklouzává 
a odkryje alespoň horní část panelů. Jakmile vysvitne slunce, tak se panely zahřejí  
a obvykle sjede i zbytek sněhové pokrývky. Pokud tedy nenapadne větší množství sněhu, není 
potřeba sníh ometat. V opačném případě se používá gumová stěrka k odstranění sněhu nikoliv 
však k odstranění námrazy. [30] 

5.2 Střídač 
Střídač je zařízení, které převádí DC proud generovaný FV panely na AC proud a 

přizpůsobuje ho na síťovou frekvenci a napětí. Aby střídač přenášel maximální výkon s co 
nejmenšími ztrátami, musí pracovat v MPP solárního generátoru (viz kapitola 4.1 Voltampérová 
charakteristika FV článku). V důsledku měnícího se ozáření panelů a teploty okolí se výkon FV 
panelů mění. Regulátor MPP vyrovnává pracovní bod přizpůsobením na aktuální hodnotu napětí 
FV panelů. Každý střídač má ve svém katalogovém listu uvedené rozmezí MPP napětí, ve kterém 
je regulátor schopen pracovat. [11] 

Střídače můžeme rozlišit podle použití na střídače schopné pracovat samostatně v ostrovní 
sítí a na střídače pro zapojení do rozvodné sítě. Střídače se také liší podle způsobu zapojení s FV 
panely na centrální, řetězcové (stringové) a modulové střídače Jejich zapojení můžeme vidět  
na obrázku 5-7. Dále můžeme střídače rozdělit podle konstrukce na střídače s transformátorem a 
bez transformátoru. [1] 
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Obrázek 5-7 a) zapojení centrálního střídače b) zapojení řetězcového střídače c) zapojení 
modulového střídače [1] 

Střídač s transformátorem 
Ve střídači může být použit síťový (NF) transformátor, který způsobuje značné ztráty. Další 

nevýhodou NF transformátoru je, že zvyšuje rozměry a hmotnost střídače. Dále může použít i 
vysokofrekvenční (VF) transformátor, který je menší, lehčí a účinnější, ale je dražší kvůli 
nákladné výkonové elektronice. Výhodou střídačů s transformátorem je, že AC a DC strany jsou 
galvanicky odděleny. Střídače s transformátorem dosahují maximální účinnosti (za ideálních 
podmínek) 96,3 % a evropské účinnosti (za proměnlivých podmínek, v našich zeměpisných 
polohách) 95,5 %. [40] 

Střídač bez transformátoru 
Tyto střídače se používají čím dál častěji. Jejich výhodou je vyšší účinnost, která dosahuje 

hodnot 98,7 % maximální účinnosti a 98,5 % evropské účinnosti. Další výhodou těchto střídačů 
jejich nižší hmotnost a menší rozměry. Jejich nevýhodou je absence galvanického oddělení AC a 
DC strany systému, což znemožňuje použití na některé tenkovrstvé technologie FV modulů. [40] 
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6 LEGISLATIVA 

6.1 Vývoj legislativy v ČR a podpory OZE 
V roce 2005 byl schválen zákon č.180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie 

(OZE), který byl základem podpory OZE v ČR. Předtím sloužily instalované FV systémy v ČR 
převážně jako testovací a výzkumná zařízení.  

Účelem tohoto zákonu bylo: Podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, zajistit 
zvyšování podílu OZE, vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny  
na hrubé spotřebě v ČR ve výši 8 % k roku 2010 a pro rok 2020 je stanoven plán na 13 %. [19, 
24] 

Z počátku byly různé dotační programy na podporu výroby energie z FV panelů. Například 
Státní fond životního prostředí nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu dotovaly část pořizovacích 
nákladů FV elektrárny. Postupně se přešlo na podporu pouze pomocí garantovaných výkupních 
cen, kdy si může provozovatel elektrárny vybrat ze dvou programů, a to buď zelený bonus, nebo 
přímý výkup. Výkupní ceny jsou garantovány vždy rok dopředu Energetickým regulačním 
úřadem (ERU). Snížení pořizovacích nákladů FV systému a vysoké výkupní ceny vedly 
k masivnímu nárůstu instalovaného výkonu. Proto 14. února 2010 distributorské společnosti 
vyhověly žádosti provozovatele české přenosové soustavy společnosti ČEPS a zastavily 
připojování nových FV i větrných elektráren až do 19. září 2011. V roce 2010 také vyšla novela 
zákona č. 137/2010 Sb., která stanovila podmínku o minimální době návratnosti investice, za 
které je možné regulovat výši podpory o více než 5 % ročně. V roce 2011 vyšla v platnost 
vyhláška 402/2010 Sb., kde byla zavedená 26 % „solární daň“ a také výkupní ceny elektřiny 
prudce klesly, jak můžete vidět v grafu na Obrázku 5-7.  

V roce 2013 vyšel v platnost nový zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, 
který nahrazuje zákon č.180/2005 Sb. Současně byly vydány i nové prováděcí předpisy. 

6.1.1 Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie 
Zákon č.165/2012 Sb. stanovil, že: 

-  V případě elektřiny vyrobené ze slunečního záření se podpora vztahuje pouze  
na instalace do výkonu 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci budovy nebo  
na její obvodové zdi. 

- FVE s instalovaným výkonem do 30 kWp jsou osvobozeny od placení „solární daně“. 
- Zavádí nový model výkupu elektřiny a výplaty podpory, který bude probíhat  

přes operátora trhu, nikoliv přes provozovatele distribuční sítě jako tomu bylo do roku 
2013. 

- Výše podpory má být nastavena tak, aby zaručila patnáctiletou návratnost. 
- Výkupní ceny následující rok nesmí klesnout o více než 5%, pokud dosažená návratnost 

neklesne pod 12 let. A zároveň se výkupní cena nesmí následující rok zvýšit o více než 
15%. 

- Tento zákon zrušil platnost zákonu č.180/2005 Sb. a také zákonu č. 137/2010 Sb. [36] 
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Obrázek 6-1- Vývoj výkupních cen a zelených bonusů z FVE za MWh [20] 

6.1.2 Zelený bonus 
Zelený bonus je jeden ze dvou druhů podpory pro OZE. Zelený bonus je výhodnější pro ty, 

kteří větší část své vyrobené elektřiny sami spotřebují. Zaplacená je veškerá vyrobená energie  
i ta, kterou výrobce sám spotřebuje. Přebytečnou nespotřebovanou elektřinu pak výrobce odprodá 
vykupujícímu popřípadě povinně vykupujícímu. Podporu v podobě zelených bonusů vyplácí 
operátor trhu, tedy společnost OTE. Výše ročního zeleného bonusu je pro každý druh 
podporovaného zdroje energie každoročně upravována a zveřejněna v aktuálním cenovém 
rozhodnutí ERÚ. Cena je rozdělena podle instalovaného výkonu a to do 5 kWp a do 30 kWp. 
Výplata podpory v režimu zelený bonus není zdanitelným plněním a je vyplácena bez DPH. [20] 

6.1.3 Výkupní cena 
Využití výkupních cen je vhodnější u větších objektů, kde vyrobená energie mnohem 

převyšuje spotřebu. V případě výkupních cen má povinně vykupující povinnost od výrobce 
elektřiny z OZE vykoupit veškerý objem elektřiny naměřené v předávacím místě výrobny 
elektřiny a distribuční nebo přenosové soustavy a dodané do distribuční nebo přenosové soustavy 
za cenu stanovenou aktuálním cenovým rozhodnutím. Tato cena je po dobu životnosti výroby 
zachována jako minimální s pravidelnou 2 % indexací. Výhodou výkupní ceny je, že je zajištěný 
odbyt vyrobené energie, a výkupní cena je vyšší než u zeleného bonusu. Nevýhodou přímého 
odběru je, že stále platíte za spotřebovanou elektřinu. Cena je taktéž rozdělena jako u zeleného 
bonusu podle instalovaného výkonu a je fakturována přímo povinně vykupujícímu. Výkupní cena 
je na rozdíl od zeleného bonusu účtována včetně DPH. [20] 
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Tabulka 6-1 Výše výkupních cen a zelených bonusů pro FVE v roce 2013 [20] 

Datum uvedení výrobny do 
provozu 

Instalovaný výkon [kWp] Výkupní ceny 
[Kč/MWh] 

Zelené bonusy 
[Kč/MWh] 

od do od do 

1.1.2013 30.6.2013 0 5 3 410 2 860 

1.1.2013 30.6.2013 5 30 2 830 2 280 

1.7.2013 31.12.2013 0 5 2 990 2 440 

1.7.2013 31.12.2013 5 30 2 430 1 880 

6.2 Pravidla provozování distribučních soustav 
Při připojování výrobny elektřiny se musí dbát pravidel provozování distribučních soustav 

(dále jen PPDS) konkrétně 4. přílohy s názvem Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí 
provozovatele distribuční soustavy. V celé kapitole 6.2 je popsán obsah a vybrány nejdůležitější 
informace z tohoto legislativního dokumentu [37] 

6.2.1 Přihlašovací řízení 
„Pro přihlášení je zapotřebí předat provozovateli distribuční soustavy (dále jen PDS) včas 

žádost o připojení a dále: 

- katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo výrobny, výpis z katastru nemovitostí 
- údaje o zkratové odolnosti předávací stanice  
- popis ochran s přesnými údaji o druhu, výrobci, zapojení a funkci 
- příspěvek vlastní výrobny k počátečnímu zkratovému proudu v místě připojení k síti 
- u střídačů, měničů frekvence a synchronních generátorů s buzením napájeným 

usměrňovači: zkušební protokoly k očekávaným proudům harmonických a 
meziharmonických, impedance pro frekvence HDO (183 až 283 Hz) 

- kapacitní/induktivní, emitované harmonické a meziharmonické proudy a náhradní 
schéma pro určení příspěvku do zkratu a vlivu na úroveň signálu HDO, vybavení 
ochranami a jejich vypínací časy). 

Především je zapotřebí přiložit dotazník s technickými údaji o zařízení“ [37] 

Žádost o připojení 
Formulář s žádostí o připojení je uveden na internetových stránkách PDS. 

Žádost dále musí obsahovat: 

- „souhlas vlastníků nemovitosti dotčených výstavbou výrobny 
- územně-plánovací informace dle vyhlášky ERU č. 51/2006 Sb., 
- požadovaná hodnota rezervovaného výkonu a rezervovaného příkonu 
- stávající hodnota rezervovaného příkonu a výkonu“ [37] 
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Jestliže PDS vyhodnotí žádost kladně, tak žadateli předloží návrh smlouvy. Přílohou 
smlouvy jsou stanovené technické podmínky pro připojení výrobny k DS. 

PDS může požadovat po žadateli, aby nechal možnost připojení výrobny k DS ověřit studií 
připojitelnosti. Ovšem u výroben připojovaných do sítí nn s instalovaným výkonem do 30 kW se 
studie zpravidla nevyžaduje. 

Projektová dokumentace 
Prováděcí projektová dokumentace předložená PDS k odsouhlasení musí podle PPDS mít 

minimálně tyto podklady: 

- realizaci požadavků PDS dle vyjádření navrhované smlouvy 
- délky, typy a průřezy vedení mezi výrobnou a místem připojení k DS 
- situační řešení připojení výrobny k DS 
- typy, parametry a navržené hodnoty nastavení elektrických ochran výrobny souvisejících 

s DS 
- parametry a provedení zařízení pro snížení útlumu signálu HDO, pokud vypočtené nebo 

naměřené hodnoty přesahují limity povolené PPDS nebo technickými normami. 
- návrh provedení fakturačního měření a jeho umístění 
- potřebné údaje k rozhraní pro dálkové ovládání, měření a signalizaci pro vazbu na řídící 

systém DS (bylo-li požadováno). 
- zařazení vyhrazeného elektrického zařízení do tříd a skupin podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. 
- popis funkci ochran a automatik zdroje majících vazbu na provoz DS   [37] 

6.2.2 Připojení k síti 
U FVE se může provézt připojení jednofázově do výkonu 4,6 kVA/fázi. Větší výkony se 

musí připojit třífázově s maximální povolenou fázovou nesymetrií za normálního provozu  
4,6 kVA 

Výrobny do 100 kVA je nutné vybavit odpínacím prvkem umožňujícím dálkové odpojení 
(např. prostřednictvím HDO). 

Spínací zařízení 
Pro spojení výrobny se sítí PDS musí být použito zařízení, které je alespoň schopné vypínat 

zátěže, kterému je předřazena zkratová ochrana. Spínací zařízení je třeba umístit na střídavé 
straně střídače. 

Ochrany 
Nastavení ochran ve vazbě na DS určuje PDS. Okamžité odpojení zajišťují tzv. neselektivní 

vypínané jednotky, pro něž je zapotřebí zajistit funkce z následující Tabulka 6-2. Po dohodě 
s PDS lze upustit od 2. stupně uvedených ochran v tabulce. 
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Tabulka 6-2 Potřebné funkce ochran 

Funkce Rozsah nastavení Standardní 
nastavení Standardní nastavení 

Podpětí 1.stupeň U<  0.70 Un až 1.0 Un  90 % Un  0,5 s 
Podpětí 2.stupeň U<<  0.70 Un až 1.0 Un  80 % Un  0,1 s 
Nadpětí 1.stupeň U>  1.0 Un až 1.2 Un  110 % Un  0,5 s 
Nadpětí 2.stupeň U>>  1.0 Un až 1.2 Un  120 % Un  0,1 s 
Podfrekvence 1.stupeň f<  48 Hz až 50 Hz  48 Hz  0,5 s 
Podfrekvence 2.stupeň f<<  48 Hz až 50 Hz  47,5 Hz  0,1 s 
Nadfrekvence f>  50 Hz až 52 Hz.  50,2 Hz  0,5 s 
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7 NÁVRH FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU 
Tato kapitola popisuje vlastní návrh, a zdůvodňuje volby jednotlivých komponent. 

K navržené FVE je vytvořena projektová dokumentace, která je přiložena k práci jako Příloha A. 
Přiložená projektová dokumentace obsahuje: Technickou zprávu, jednopólové schéma zapojení, 
půdorys střechy, rozpočet celého projektu a katalogové listy použitých FV panelů a střídačů. 

7.1 Základní údaje 
FV systém bude navrhován pro hliníkovou střechu panelového domu s náklonem 16˚ a 

odklonem 7˚ východně od ideální jižní orientace. Objekt leží v obci Kojetín. GPS souřadnice 
objektu jsou: N49.35397, E17.29816.  

Jelikož je v domě více uživatelů nelze uplatnit režim zelených bonusů a proto bude projekt 
navržen pro režim výkupních cen. Z tohoto důvodu zde půjde o maximální využití plochy střechy 
tak, aby zde byla dodržena podmínka, že instalovaný výkon nepřekročí hranici 30 kWp. 

7.2 Volba panelů 
Mohlo by se využít tenkovrstvých modulů, ale vzhledem k jejich malé účinnosti by byla 

potřeba téměř dvojnásobná plocha pro stejný instalovaný výkon než u modulů z krystalického 
křemíku a proto tyto moduly nejsou vhodné.  

Vzhledem k tomu, že v české republice dopadá během roku více difuzního záření než 
přímého, jsou zvoleny k instalaci polykrystalické panely z důvodu jejich lepší využitelnosti 
difuzního záření. Vzhledem k poměru ceny/výkon jsou zvoleny panely od firmy Canadian Solar, 
konkrétně model CS6P-245Wp, u kterých cena vychází necelých 19 Kč/W. Parametry použitých 
panelů jsou uvedeny v příloze v projektové dokumentaci. 

Jelikož je k dispozici dostatečná plocha střechy bude na ní umístěno 120 panelů o výkonu 
245 Wp, tedy celkový instalovaný výkon FVE bude 29,4 kWp. Pořizovací cena těchto panelů je 
558 000 Kč bez DPH.  

Jelikož na střeše není žádné zastínění, není třeba nějak složitě kombinovat zapojení panelů 
do jednotlivých stringů. 1 string obsahuje 15 nejbližších panelů zapojených do série, jak je 
znázorněno na výkrese číslo 1 v projektové dokumentaci v příloze A. 

Panely budou na střechu ukotveny pomocí nosného systému pro FV panely od firmy Hilti. 
Podrobný rozpis součástí je v následující tabulce. 

Tabulka 7-1 Rozpis nosné konstrukce FV panelů 

Položka Množství Cena /ks [Kč] Cena [Kč] 
Nosník MSP-Al 33 412 269 110 828 
Střešní hák MSP-RH-W 240 264 63 360 
Středová příchytka MSP-MC 208 73 15 184 
Okrajová příchytka MSP-MC 64 90 5 760 
Celkem 195 132 
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7.3 Volba střídače 
V systému jsou zvoleny 3 jednofázové, beztranformátorové, řetězcové střídače od firmy 

SMA, konkrétně typy 1x SMA Sunny Mini Central 8000TL a 2x SMA Sunny Mini Central 
11000TL. Oba dva typy použitých střídačů mají vysokou evropskou účinnost, která je větší jak  
97 %. Tyto střídače jsou navzájem propojeny a řízeny funkcí SMA Power Balancer, která hlídá 
výkonovou nesymetrií v jednotlivých fázích a v případě poruchy jednoho střídače nesymetrii 
omezí na maximální hodnotu 4,6 kW. Ve střídačích je zapojeno celkem 8 stringů (3/3/2) po 15 
panelech. Rozsah MPP napětí střídače je 333-500 V, typické napětí jednoho stringu podle 
návrhového programu Sunny design je 403 V. Další parametry použitých střídačů jsou uvedeny 
v katalogovém listu v přiložené projektové dokumentaci. 

Tato kombinace střídačů je vybraná z důvodu ceny, která je téměř poloviční než u dvou 
třífázových střídačů o výkonu 15 kW. Celková cena střídačů je rozepsána v následující tabulce. 

Tabulka 7-2 Rozepsané položky střídače 

Položka Počet Cena/ks [Kč] Cena [Kč] 
SMC 11000TL 2 28 058 56 116 
SMC 8000TL 1 19 753 19 753 
Propojovací kabel PBL-YCABLE-10 1 1 700 1 700 
Nástrčné připojení PBL-SMC-10-NR 1 1 150 1 150 
Celkem 78 719 

7.4 Volba kabelů 

DC kabely 
Pro vedení mezi FV panely a střídačem se používá speciální FV kabely, které odolávají 

venkovním podmínkám. Průřezy vodiče se nejčastěji volí 4 mm2 nebo 6 mm2.  

Celková délka použitého kabelu mezi panely a střídačem je 265 m. Pro tuto vzdálenost se 
můžou vypočítat ztráty podle známého vzorce: 

∆푃 = 휌 ℃ ∙ ∙ 퐼 		[W]               (7.1) 

∆푃% = ∆ ∙ 100		[%]            (7.2) 

Kde 휌 ℃ je rezistivita mědi při 40 ˚C, l je délka vodiče, S je průřez vodiče, I je proud 
procházející vodičem a Pi je instalovaný výkon FV panelů 

V následující Tabulce jsou propočítané ztráty za předpokladu, že 휌 ℃ = 1,91 ∙ 10 	Ω ∙ m, 
proud je ve vodiči je proud I = 8,17 A podle katalogu v přiložené technické zprávě a FV panely 
vyrobí za rok průměrně 31 800 kWh. 

Tabulka 7-3 Ztráty na kabeláži a vliv na výnosnost 

Průřez Pořizovací cena  Δp [%] ΔE/rok [kWh] Úspora za rok Návratnost 
4 mm2 5 035 Kč 0,28 89 - - 
6 mm2 6 890 Kč 0,19 60 67 Kč 31,8 let 
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Z tabulky vyplívá, že vhodnější je instalace kabelu o průřezu 4 mm2. Instalace vodiče  
o průřezu 6 mm2 se už nevyplatí. Vzhledem k tomu, že životnost FVE se udává na 20 let, tak by 
se rozdíl pořizovací ceny mezi kabelem o průřezu 4 mm2 a o průřezu 6 mm2 nikdy nezaplatil.  

Kabely jsou uchyceny ke konstrukci FV panelů a dále jsou průchodkou provlečeny  
pod střechu, kde jsou vedeny k rozvaděči FVE a ke střídači. 

AC kabely 
Střídače budou umístěny hned vedle rozvodny FVE, tedy délka kabelu nebude delší než 2 m. 

Proto je předpokládáno, že na kabeláži spojující střídače budou minimální ztráty a můžeme 
připojit min. průřez, který lze ke střídači připojit. Střídači SMC 8000TL je připojen kabelem 
CYKY-J 3x10mm2 o délce 2m. Střídače SMC 11000TL je připojen kabelem CYKY-J 3x16mm2. 
Ztráty v těchto kabelech nepřekročí hodnotu 0.1 %.  

Vedení z rozvodny FVE do elektroměrového rozvaděče je proveden třífázovým kabelem 
CYKY-J 4x16 mm2 o délce 35 m, kde ztráty dosahují hodnoty 0,42 %. 

Tabulka 7-4 Rozpis AC kabelů 

Kabel Délka [m] Cena/m [Kč] Cena [Kč] Δp [%] 
CYKY-J 3x10mm2 2 72 144 0,1 
CYKY-J 3x16mm2 4 115 460 0,1 
CYKY-J 4x16 mm2 35 147 5 145 0,42 
Celkem 5 749 0,62 

7.5 Rozvodné skříně 

Rozvaděč FVE 
Rozvaděč FVE bude umístěna pod střechou ve výšce 1,8 m. Bude proveden nástěnnou 

uzamykatelnou skříní o velikosti pro 58 modulů. Rozvaděč bude rozdělen na 2 části a to na DC a 
AC část. K DC části budou přivedeny stringové kabely z FV panelů, 16 modulů zaberou 
pojistkové odpínače od firmy ABB s označením E92PV s pojistkami 15A. Dalších 24 modulů 
zaberou přepěťové ochrany od firmy Citel s označením DS60VGPV-1000. Výstupem budou 
kabely připojené na DC stranu střídačů. V AC části budou vstupem 3 jednofázové kabely, 
připojeny na AC stranu střídačů, dále pak 4 moduly zabere přepěťová ochrana od firmy Citel 
s označením DS134S-230. Dále pak 3 modulů zabírají jističe, 3 moduly vypínač s označením 
63A JVD1-100 3/63A Kanlux, 4 moduly zabere stykač IK63-40AC a 1 modul zabere bezdrátový 
spínací aktor ELKO EP RFSA-61M/230V. Výstupem pak bude třífázový kabel CYKY-J 4x16 
mm2 vedoucí stoupací šachtou do přízemí k elektroměrovému rozvaděči. 

Elektroměrový rozvaděč 
Elektroměrový rozvaděč bude proveden jako nová sekce hlavního rozvaděče. Bude 

obsahovat zaplombovaný elektroměr, který si zvolí PDS. Dále bude obsahovat třífázový jistič  
se jmenovitým proudem 63 A a hlavní třífázový vypínač. 
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Tabulka 7-5 Rozepsané položky rozvaděčů 

Název Počet Cena/ks [Kč] Cena[Kč] 
Nástěnná skříň NP, 400x600x150 mm, IP65 1 2 238,00 2 238,00 
Zapuštěná rozvodnice DZ 1 2 427,00 2 427,00 
Elektroměrová vana, výška 400 mm 1 608,00 608,00 
Závěsná oka, sada 4 ks 1 276,00 276,00 
Výztuha dveří, sada 2 ks 1 134,00 134,00 
Modulový systém NP 1 427,00 427,00 
Odpínač E92/15 PV 8 215,00 1 720,00 
Citel DS50PVS-1000 8 1 363,00 10 904,00 
Citel DS134S-230 1 3 385,00 3 385,00 
Jistič LPN LPN-63B-3 2 1 754,00 3 508,00 
Jistič LPN -40B-1 1 289,00 289,00 
Jistič LPN -50B-1 2 464,00 928,00 
Třífázový hlavní vypínač 63A JVD1-100 Kanlux 2 243,00 486,00 
Spínací aktor s relé ELKO EP RFSA-61M/230V 1 1 149,00 1 149,00 
Stykač IK63-40AC 1 1 181,00 1 181,00 
Celkem 29 660,00 
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8 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Pořizovací náklady 
Předpokládané pořizovací náklady jsou rozepsány v rozpočtu v projektové dokumentaci.  

Po sečtení činí cena FVE 872 294 Kč bez DPH. Jelikož můžeme v souladu s §48a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty při pořizování sluneční elektrárny instalovaných  
na objekty určené k bydlení uplatnit sníženou sazbu DPH 15 %, budou celkové investiční 
náklady i s DPH rovny hodnotě 1 003 139 Kč 

 Ceny jsou čerpány z internetových obchodů, kde jsou ceny materiálu vyšší než by nabídla 
odborná firma. V ceně ale není započítána montáž, čímž je výsledná cena částečně 
vykompenzována. 

8.1 Režim výkupních cen 

Výnosy 
Výnosy navrženého FV systému jsou spočítány pomocí kalkulátoru na stránkách PVGIS 

(Photovoltaic Geographical Information System) [38], který spočítá odhad výnosu plánované 
FVE na základě meteorologických dat pro konkrétní GPS souřadnice. Do kalkulátoru se volí GPS 
souřadnice, typ FV technologie, instalovaný výkon, ztráty v systému (součet ztrát na kabeláži a 
na měničích, který činí zaokrouhleně 4 %), úhel a natočení. 

Obrázek 8-1 Vyplněný kalkulátor PVGIS [38] 
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Navržená FVE vyrobí podle odhadu ročně 30 500 kWh. Při současné výši výkupních cen 
solárních elektráren s instalovaným výkonem nad 5 kWp, která činí 2,83 Kč/kWh, FVE vydělá  
za první rok 86 315 Kč. Výkupní ceny podléhají pravidelné 2 % indexaci. Dále musíme odečíst  
15 % daň z příjmu. Peněžní toky za 20 let jsou vypsány v tabulce 8-1.  

Z této tabulky můžeme vyčíst, že elektrárna se zaplatí za 13 let bez započítání diskontu. 
Celkový výdělek za 20 let činí 779 504 Kč.  

Tabulka 8-1 Výdaje a roční příjmy z FVE v režimu výkupní ceny 

Roky Příjmy před zdaněním Příjmy po zdanění Hodnota Diskontované příjmy NPV 
0 -1 003 139 -1 003 139 -1 003 139 -1 003 139 -1 003 139 
1 86 315 73 368 -929 772 70 276 -932 864 
2 88 041 74 835 -854 936 68 660 -864 204 
3 89 802 76 332 -778 605 67 082 -797 122 
4 91 598 77 858 -700 746 65 540 -731 582 
5 93 430 79 416 -621 331 64 033 -667 549 
6 95 299 81 004 -540 327 62 561 -604 988 
7 97 205 82 624 -457 703 61 123 -543 866 
8 99 149 84 276 -373 426 59 718 -484 148 
9 101 132 85 962 -287 464 58 345 -425 803 
10 103 154 87 681 -199 783 57 004 -368 800 
11 105 218 89 435 -110 348 55 693 -313 107 
12 107 322 91 224 -19 124 54 413 -258 694 
13 109 468 93 048 73 924 53 162 -205 532 
14 111 658 94 909 168 833 51 940 -153 592 
15 113 891 96 807 265 640 50 746 -102 846 
16 116 169 98 743 364 383 49 579 -53 267 
17 118 492 100 718 465 101 48 439 -4 828 
18 120 862 102 733 567 834 47 326 42 498 
19 123 279 104 787 672 621 46 238 88 736 
20 125 745 106 883 779 504 45 175 133 911 

Příklad výpočtu pro 1. rok: 
푃ří푗푒푚	푝표	푧푑푎푛ě푛í = 푃ří푗푒푚	푝ř푒푑	푧푑푎푛ě푛í푚 ∙ 0,85 = 86	315 ∙ 0,85 = 73	368	Kč 

퐻표푑푛표푡푎 = 푃ř푖푗푚푦	푝표	푧푑푎푛ě푛í = −1	003	139 + 73	368 = −929	772	Kč 

퐷푖푠푘표푛푡표푣푎푛é	푝ří푗푚푦 =
푃ří푗푚푦	푝표	푧푑푎푛ě푛í

(1 + 푖) =
73	368

(1 + 0,044) = 70	276	Kč 

푁푃푉 = 퐷푖푠푘표푛푡표푣푎푛é	푝ří푗푚푦 = −1	003	139 + 70	276 = −932	864	Kč 
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8.1.1 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA (NPV) 
Čistá současná hodnota je metoda zhodnocení projektu, který porovnává výdaje a příjmy 

z projektu v současné hodnotě. To znamená, že se musí diskontovat veškeré finanční toky  
na dobu, kdy byl projekt uveden do provozu. Základní vzorec pro NPV je: 

푁푃푉 = −퐾 +
푝

(1 + 푖)  

kde 퐾  jsou investiční náklady; 푝  jsou příjmy v daném roce a 푖 je diskontní míra. Diskontní míra 
je zde určená jako průměrná roční inflace v ČR od roku 1994 tedy 4,4 %, takže i = 0,044. [39]  

NPV je spočítáno pro každý rok v tabulce 8-1. Po 20 letech, kdy jsou garantované výkupní 
ceny, se NPV rovná ceně 133 912 Kč. Podle ukazatele NPV je tedy projekt ziskový.  

8.1.2 Vnitřní výnosové procento (IRR) 
Vnitřní výnosové procento vyjadřuje, kolik procent na hodnoceném projektu je výdělek. IRR 

se může definovat jako diskontní míra při NPV = 0. Výpočet IRR tedy vychází ze vzorce: 

0 = −퐾 +
푝

(1 + 퐼푅푅)  

Pro výpočet IRR byla použita funkce v programu MS Excel MÍRA.VÝNOSNOSTI. Při době 
životnosti projektu 20 let vychází IRR = 6 %. 

8.2 Režim zelených bonusů 
Tato kapitola je v této bakalářské práci vložena čistě pro porovnání. Bude zde  

pro zjednodušení uvažováno, že objekt veškerou vyrobenou elektřinu z FVE spotřebuje. 

Výnosy 
Současná cena zelených bonusů činí 2,28 Kč/kWh, když tedy vyrobí FVE průměrně za rok 
30 500 kWh, tak bude investorovi vyplácena podpora ve formě zelených bonusu o částce  
69 540 Kč. Cena zelených bonusů bude indexována o 2 % ročně. Dále se musí odečíst 15 % daň 
z příjmu. K výnosům se dále přičte úspora nespotřebované energie od distributora. Cena  
za dopravu a silovou elektřinu bude uvažována s hodnotou 4,07 Kč/kWh. 

 V tabulce 8-2 můžeme vidět, že prostá návratnost by za těchto podmínek byla 6 let a FVE by 
celkem vydělala 2 757 416 Kč. Hodnota PPV s diskontní mírou 4,4 % by po dvaceti letech 
dosahovala hodnoty NPV = 1 433 088 Kč. Dále je spočítána hodnota vnitřního výnosového 
procenta, která se rovná IRR = 17 %. 

Ve výpočtu je pro zjednodušení uvažováno po celých 20 let stejná cena za dopravu elektřiny a 
stejná cena silové elektřiny. 
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Tabulka 8-2 - Výdaje a roční příjmy z FVE v režimu zelených bonusů 

Roky Zelený bonus po 
zdanění Úspora  Příjmy Hodnota Diskontované 

příjmy NPV 

0 - - -1 003 139 -1 003 138 -1 003 138 -1 003 138 
1 69 915 103 090 173 005 -830 133 165 714 -837 424 
2 71 313 103 090 174 403 -655 730 160 013 -677 412 
3 72 740 103 090 175 830 -479 900 154 522 -522 890 
4 74 195 103 090 177 285 -302 615 149 234 -373 655 
5 75 678 103 090 178 768 -123 847 144 141 -229 514 
6 77 192 103 090 180 282 56 435 139 235 -90 279 
7 78 736 103 090 181 826 238 261 134 509 44 230 
8 80 311 103 090 183 401 421 661 129 956 174 187 
9 81 917 103 090 185 007 606 668 125 569 299 756 
10 83 555 103 090 186 645 793 313 121 342 421 098 
11 85 226 103 090 188 316 981 629 117 269 538 367 
12 86 931 103 090 190 021 1 171 650 113 343 651 710 
13 88 669 103 090 191 759 1 363 409 109 559 761 269 
14 90 443 103 090 193 533 1 556 942 105 913 867 182 
15 92 252 103 090 195 342 1 752 284 102 397 969 579 
16 94 097 103 090 197 187 1 949 470 99 008 1 068 586 
17 95 979 103 090 199 069 2 148 539 95 740 1 164 327 
18 97 898 103 090 200 988 2 349 527 92 589 1 256 916 
19 99 856 103 090 202 946 2 552 473 89 551 1 346 467 
20 101 853 103 090 204 943 2 757 416 86 621 1 433 088 

Příklad výpočtu pro 1. rok: 
푃ří푗푚푦 = 푍푒푙푒푛ý	푏표푛푢푠	푝표	푧푑푎푛ě푛í	 + Ú푠푝표푟푎 = 69	915 + 103	090 = 173	005	Kč 

퐻표푑푛표푡푎 = 푃ř푖푗푚푦	 = −1	003	138 + 173	005 = −830	133		Kč 

퐷푖푠푘표푛푡표푣푎푛é	푝ří푗푚푦 =
푃ří푗푚푦	
(1 + 푖) =

173	005
(1 + 0,044) = 165	714	Kč 

푁푃푉 = 퐷푖푠푘표푛푡표푣푎푛é	푝ří푗푚푦 = −1	003	138 + 165	714 = −837	424	Kč 

 

  



Závěr 

 

41

ZÁVĚR 
Tato práce je rozdělená na 2 základní celky, a to teoretickou část, kde je popsán současný 

stav technologie FV článků a panelů a praktickou část, kde je proveden návrh vlastní FVE. 

V první části jsou popsány klimatické podmínky v ČR. Dále jsou popsány technologie FV 
článků, které lze rozdělit do čtyř generací. První generace je stále nejpoužívanější, hlavním 
materiálem je krystalický křemík, který můžeme dále rozdělit na polykrystalický a 
monokrystalický. Články z monokrystalického křemíku jsou nejúčinnější fotovoltaickou 
technologii, jejich účinnost dosahuje hodnot až 18 %. Jejich nevýhodou je nákladnější výroba a 
jejich horší využitelnost difuzního záření a proto jsou více vhodné na instalace v jižních 
lokalitách, kde dopadá více přímého slunečního záření. Polykrystalické články dosahují o něco 
menší účinnosti, která nepřekročí hodnotu 16 %. Jejich předností je, že dokážou lépe zpracovat 
difuzní záření a proto jsou více vhodné pro instalace v ČR, kde dopadá více difuzního záření.  
Do druhé generace patří tzv. tenkovrstvé články. Jejich největší výhodou je, že jsou pružné, a že 
se můžou aplikovat na nejrůznější plastické fólie, což zjednodušuje některé aplikace. Jejich 
největší nevýhodou je jejich nízká účinnost, která nepřekročí hodnotu 11 %. Tenkovrstvé články 
dále můžeme rozdělit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Porovnání nejčastěji 
používaných technologií je provedeno v tabulce 4-1. Články 3. generace jsou stále ve vývoji a 
jejich účinnost a životnost je zatím hodně nízká a komerčně se zatím nevyžívají. Články 4. 
generace jsou založeny na několikanásobném PN přechodu, z nichž každý je naladěn na jinou 
vlnovou délku. Tyto články jsou velmi drahé a neumí využít žádné difuzní záření, proto jsou pro 
umístění na území v ČR absolutně nevhodné.  

Dále se teoretická část práce věnuje legislativě spojené s fotovoltaikou, konkrétně podpoře, 
kterou nabízí stát výrobcům elektřiny z OZE konkrétně z FVE. Letos vyšel v platnost zákon č. 
165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, který nahradil zákon č.180/2005 Sb. o podpoře 
obnovitelných zdrojů energie. Aktuální zákon říká, že podpora FVE se týká pouze malých 
výroben s instalovaným výkonem do 30 kWp instalovaných na budovách. Podpora probíhá buď 
pomocí tzv. zelených bonusů, nebo výkupních cen. Výrobce si může zvolit, kterou formu chce a 
může formu podpory jednou ročně měnit. Na obrázku 6-1 lze vidět vývoj cen zelených bonusů a 
výkupních cen, kde ceny v roce 2011 razantně poklesly, a v letošním roce byl další výrazný 
pokles. Aktuální výkupní cena pro FVE s výkonem nad 5 kWp má hodnotu 2,83 Kč/kWh, která 
platído 30. 6. 2013, pak se cena ještě sníží na 2,43 Kč/kWh.  

Praktická část této bakalářské práce se zabývá návrhem FVE, která bude umístěna na sedlové 
střeše panelového domu. Střecha domu má 16˚ sklon a má jižní orientaci otočenou o 7˚  
na východ. Jižní část střechy má plochu přibližně 295 m2. Podle návrhu bude na střechu umístěno 
celkem 120 polykrystalických FV panelů o výkonu 245 Wp, tedy celkový instalovaný výkon 
FVE bude 29,4 kWp. Panely by měly být na střeše rozmístěny tak, aby dodrželi bezpečnou 
přeskokovou vzdálenost od hromosvodu s = 0,6 m, vypočtenou pomocí programu LPSDesigner 
kvůli ochraně proti bleskům. Panely jsou připevněny ke střeše pomocí konstrukce od firmy Hilti. 
FV panely jsou sériově pospojovány solárním jednožilovým kabelem o průřezu 4 mm2 do 8 
stringů po 15 panelech. Stejným solárním kabelem jsou stringy vedeny pod střechou  
do rozvaděče FVE, kde je umístěna přepěťová ochrana typu 2 a pojistkové odpínače. Z rozvaděče 
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FVE je pak DC proud z FV panelů veden celkem ke třem jednofázovým střídačům od firmy 
SMA v třífázovém zapojení. Střídače jsou zvoleny s výkony 2x 11kW a 1x 8kW. Z AC strany 
střídačů je proud veden zpět do rozvaděče FVE, kde je nadproudová ochrana pomocí jističů, 
kombinovaná přepěťová ochran typu 1+2 a dálkově ovládané rozpadové místo. Vyrobená 
elektřina je dále vedena třífázovým kabelem stoupací šachtou do přízemí do elektroměrového 
rozvaděče a předávacího místa. K celému projektu je vytvořena projektová dokumentace, která 
obsahuje výkresy s detailním rozmístěním FV panelů, zakresleným hromosvodem a 
zakreslenýma kabelovými trasami. Součástí projektové dokumentace je také technická zpráva a 
rozpočet celého projektu. 

Celý projekt by předběžně stál 1 003 140 Kč i s DPH. Protože  dům má více uživatelů  
nebylo by možné využít formu podpory zelených bonusů, tudíž musí FVE pracovat v režimu 
výkupních cen. FVE podle výpočtu PVGIS vyrobí ročně 30 500 kWh energie. To znamená, že  
při současných výkupních cenách ročně vydělá 86 315 Kč, když se odečte 15 % daň z příjmu tak 
vydělá 73 367 Kč, ovšem tato částka by se měla každý rok o 2 % navyšovat, protože výkupní 
ceny by měli být pravidelně indexovány o tuto hodnotu. FVE by se za těchto podmínek zaplatila 
za 13 let. A za 20 let by celkově vydělala 779 504 Kč. Dále je součásti ekonomického 
zhodnocení výpočet vnitřního výnosového procenta, které má hodnotu IRR = 6 % při plánované 
životnosti projektu 20 let. Dále projekt zhodnocen pomocí ukazatele čisté současné hodnoty, 
která má po dvaceti letech hodnotu NPV = 133 911 Kč při diskontní míře 4,4 %. Projekt je 
hodnocen za předpokladu, že vlastník FVE je fyzická osoba. Kdyby majitel byl právnická osoba 
tak by při započítání odpisů byla výhodnost projektu o něco vyšší. Poslední kapitola je napsána 
pouze pro porovnání, kdyby navržená FVE mohla pracovat v režimu zelených bonusů  
za zjednodušeného předpokladu, že by objekt veškerou vyrobenou elektřinu i spotřeboval.  
Za těchto předpokladů by se elektrárna zaplatila už za 6 let, vnitřní výnosové procento by se 
rovnalo hodnotě IRR = 17 % a čistá současná hodnota by byla NPV = 1 433 088 Kč. 

Projekt je realizovatelný v režimu výkupních cen pouze za předpokladu, že bychom zaplatili 
pořizovací náklady z vlastního kapitálu. Kdybychom si vzali v bance půjčku na 1 000 000 Kč, tak 
RPSN se pohybuje kolem hodnoty přibližně 10 %. To je vyšší hodnota než vypočtené IRR 
s hodnotou 6 %. Tedy kdybychom si vzali na projekt půjčku, tak by byl projekt ztrátový. Další 
podmínkou, aby byl projekt výhodný je, že bychom museli vlastnit střechu a nemuseli bychom 
platit nájem. Nájem střechy se pohybuje přibližně v hodnotách 600 Kč / 1kWp za rok. V tomto 
případě by byli výdaje za nájem 17 640 Kč za rok. Po odečtení výdajů za nájem by se prodloužila 
doba prosté návratnosti přibližně na 15 let a hodnota NPV by byla po 20 letech stále záporná. 

Dále připadá v úvahu nechat si zaplatit zelené bonusy a veškerou elektřinu pak prodat jiné 
firmě. Výhodnost této varianty závisí na smluvní výkupní ceně. Aby tato varianta byla 
výhodnější, musí smluvní výkupní cena být vyšší než 0,55 Kč/kWh. 
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