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ABSTRAKT 
Hlavním tématem této diplomové práce je vytvoření komplexního modelu obecné 

fotovoltaické elektrárny (FVE). První kapitoly se věnují rešerši oboru fotovoltaiky, seznamují čtenáře 

s vývojem instalovaného výkonu ve světě a analyzují situaci v České republice. Je přiblíženo spektrum 

podmínek platných v ČR, od rámce platné legislativy až po úroveň slunečního svitu. Popsány jsou 

dostupné technologie a jejich přednosti, zejména výtěžnost. Očekáváné trendy budoucího vývoje 

konverzní účinnosti jsou zmíněny spolu s predikcí výrobních nákladů fotovoltaických panelů. 

V souvislosti s tím vystupuje otázka dosažení parity, stavu, kdy výrobní náklady elektřiny 

z fotovoltaiky dosáhnou úrovně retailových cen síťové elektřiny.    

 Vlastní model fotovoltaické elektrárny je vytvořen v programu Microsoft Excel. Matematický 

aparát je sestaven v samostatné kapitole, a to odděleně pro část technického řešení, jehož ústřední 

výsledek – množství ročně vyrobené elektřiny, přejímá část ekonomické analýzy. Jejím výstupem jsou 

v praxi používané ukazatele: čistá současná hodnota (NPV), vnitřní výnosové procento (IRR), výrobní 

náklady elektřiny (LCOE). Model umožňuje uživateli zadat řadu veličin, které mohou mít významný 

dopad na výrobu elektřiny a ekonomiku záměru a jež jsou často opomíjeny ve zjednodušených 

propočtech dodavatelů, jmenovitě krytí investice úvěrem, výměna střídačů, provozní náklady ad. 

 V předposlední kapitole jsou modelem vyhodnoceny záměry na elektrárny o výkonu 

2,75 kWp, resp. 28,98 kWp v podmínkách roku 2013 a je vypracována citlivostní analýza, která 

uchopuje význam výše zmíněných veličin. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky a vyjmenovány 

klíčové faktory, které rozhodují o ekonomické úspěšnosti záměru FVE. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Fotovoltaická elektrárna; výpočetní model; ekonomická efektivnost; výtěžnost; parita  
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ABSTRACT 
The major topic of this master‘s thesis is to create a complex model of general photovoltaic 

power plant (PVP). First chapters are engaged in research of photovoltaic. Growth of globally installed 

power and analysis of situation in Czech Republic are described in this section. The spectrum of 

conditions is introduced, from current legislative framework up to local Sun radiation. The actual 

technologies and their advantages are depicted, especially rate of utilization of energy. Expected 

trends of future development of conversion efficiency are mentioned, with prediction of production 

costs of photovoltaic. In context with those aspects, the question of grid parity achievement arises.

 The own assembled model of photovoltaic power plant has been created in Microsoft Excel. 

The mathematical apparatus is described in a separate chapter, individually solving technical part, 

which main result – the amount of yearly generated electricity, is applied for economical calculation. 

Final results are the usual economic indicators, mainly: Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Levelized Cost of Electricity (LCOE). There is series of aspects defined by user in the 

model which may impact the amount of produced electricity and economics of user’s project, such as 

use of loan, replacement of converters, operational costs etc. These aspects are frequently neglected by 

project sellers.            

 In the end, intended photovoltaic power plants of 2.75 kWp and 28.98 kWp are simulated by 

the model in real conditions of 2013. Sensitivity of impact of both proposals to the aspects mentioned 

above has been analyzed. In the conclusion the achieved results are summarized and the key factors 

which determine the PVP’s economic efficiency are assessed.       

KEY WORDS:  

Photovoltaic plant; photovoltaic model; economic efficiency; utilization of energy; grid parity   
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1 ÚVOD 

 Obor fotovoltaiky je dnes v očích veřejnosti České republiky asociován s tzv. boomem, 

prudkým nárůstem instalovaného výkonu, k němuž došlo v letech 2009 a 2010. Jeho důsledky se 

budou do retailových cen spotřebitelů elektřiny promítat až do roku 2030, což se už v současné době 

při klesajících cenách silové elektřiny ukazuje jako zvlášť nepříznivé zejména v nákladech 

průmyslových podniků. V jejich kategorii má ČR jednu z nejvyšších cen elektřiny mezi státy EU.

 Přesto je vhodné nenahlížet fotovoltaiku a obnovitelné zdroje energie (OZE) obecně jako 

nekoncepční direktivní nařízení Unie pro omezení emisí, transformované málo šťastným způsobem do 

české legislativy. V OZE je třeba vidět prostředek, jakým lze zajistit větší symbiózu mezi člověkem 

naplňujícím svoje životní potřeby a prostředím, v němž žije. A to tím druhem OZE a právě tehdy, 

ukáže-li se jeho použití jako smysluplné podle dnes užívaných měřítek. Tedy z globálního hlediska 

hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment - LCA) daného zdroje a zejména dle 

ekonomického měřítka – výrobních nákladů elektřiny (LCOE – Levelized Cost of Electricity) 

vyrobené tímto zdrojem. Pro ekonomický pohled je třeba zdůraznit potřebu posouzení zdroje 

v neregulovaném tržním prostředí -  bez cenové podpory. Studií životních cyklů zdrojů, hovořících 

o větší náklonnosti OZE k životnímu prostředí oproti konvenčním zdrojům, lze nalézt řadu [1], [2], 

[3]. Fotovoltaice samotné patří z hlediska LCA mezi druhy OZE málo příznivé místo. Výrazně lépe 

například vychází energie vody nebo větru. Obor fotovoltaiky ale zároveň skýtá potenciál pro zlepšení 

při růstu konverzní účinnosti panelů a poklesu materiálové náročnosti. Co však užití fotovoltaiky 

začíná obhajovat již dnes, jsou její výrobní náklady elektřiny, blížící se retailovým cenám elektřiny. 

Tento stav, označovaný jako síťová parita, se nejvíce týká zemí s bohatým slunečním svitem, relativně 

drahou elektřinou a cenově dostupnou technologií (Itálie, Španělsko ad.). Česká republika může 

dosáhnut parity nejdříve v sektoru maloodběru, je proto však nezbytné další snížení cen panelů.   

 V nastíněných podmínkách může být pro spotřebitele elektřiny velmi žádoucím výpočetní 

model obecné fotovoltaické elektrárny. Měl by dokázat nestranně, kriticky zhodnotit přínos 

uživatelem definovaného systému, a to zejména z pohledu smysluplnosti prostřednictvím 

ekonomických ukazatelů.       
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2 CÍLE PRÁCE 

Práce si klade za cíl vytvořit komplexní model hodnocení efektivnosti obecné fotovoltaické 

elektrárny (FVE). Model má uživatelům umožnit simulaci jejich projektových záměrů prostřednictvím 

user-friendly prostředí, předložit ekonomické výsledky těchto záměrů a poukázat, jak se jejich 

ukazatele mění v komplexním spektru vstupních veličin. Dílčí cíle práce lze charakterizovat 

následovně: 

1. Sestavení matematického aparátu pro technicko – ekonomický model FVE. 

2. Vytvoření solární databáze pro zhodnocení projektového záměru v různých solárních 

podmínkách ČR. 

3. Analýza významu vybraných aspektů na ekonomiku projektu FVE. 

4. Posouzení efektivnosti provozu nových FVE v dnešních a budoucích podmínkách v ČR.  
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3 SOUČASNÝ STAV A TRENDY V OBLASTI FOTOVOLTAIKY 

Využití energie slunečního záření člověkem je staré jako lidstvo samo. Po staletí zužitkovávali 

lidé proces přeměny sluneční energie v teplo. Historie ušlechtilejší přeměny energie Slunce na 

elektřinu sahá do 19. století.  Tehdy byl A. E. Becqurelem objeven fotovoltaický jev (1839) a ke konci 

století Ch. Frittsem sestrojen zlato-selenový fotovoltaický článek s jednoprocentní účinností (1883). 

Křemíkové krystalické technologie se vyvinuly r. 1954 v Bell Laboratories (USA, New Jersey). 

Tehdejší fotovoltaické články našly své uplatnění ve speciálních oblastech. Zpočátku zejména 

v kosmonautice, kde se ocenila jednoduchost a nízká hmotnost. Uplatnění v komerční sféře bylo 

ve dvacátém století s ohledem na cenové podmínky a účinnost FV článků velmi pozvolné; velká 

většina aplikací fungovala na principu off-grid a v roce 1992 činil souhrnný výkon FV aplikací do 

1 000 kWp. S vývojem technologií a s tím spojeným poklesem výrobních nákladů se fotovoltaika stala 

cenově dostupnější a na sklonku 20. století byl již rovnocenný objem výkonu aplikací v režimu off-

grid a FV elektráren připojených k síti. Následující dvě podkapitoly 3.1, resp. 3.2 přiblíží obor 

fotovoltaiky ve světě, resp. její rozvoj v ČR a odhad budoucího potenciálu. 

3.1 Svět 

K roku 2000 byl ve světě instalovaný výkon fotovoltaických systémů okolo 800 MWp. 

V závěru roku 2011 bylo zaznamenáno již 70 GWp instalovaného výkonu ve fotovoltaice. Tento 

rozvoj přímo souvisí s podmínkami, jaké byly globálně i lokálně v mnoha zemích pro fotovoltaiku 

vytvořeny v posledním desetiletí. V Evropě se hlavním popudem pro všeobecnou podporu využití 

obnovitelných zdrojů energie stala ochrana životního prostředí. Sekundárním důsledkem rozmachu 

fotovoltaiky bylo snížení výrobních nákladů o přibližně 20 % s každým zdvojnásobením produkce. 

Díky vyvinutí tenkých fotovoltaických vrstev a jejich zdokonalení se rozšířil obor použití. Přesto ještě 

fotovoltaika zůstává oborem, který by nebyl z pohledu investora zajímavý, nebýt vhodně nastavených 

státních podmínek podpory, i když to se začíná pomalu měnit a výrobní ceny elektřiny 

z fotovoltaických panelů v některých zemích klesly na ceny síťové elektřiny.    

 Přední země podle instalovaného výkonu uvádí tab. 3-1. 

Tab. 3-1 – Země s největším instalovaným výkonem [4]

  
 

Lídrem je Německo. Z posledního meziročního nárůstu připadá přibližně polovina na aplikace 

typu BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) – fotovoltaiku integrovanou do střešní krytiny. Státem 

používaný nástroj podpory, který měl umožňovat pružnou reakci na změny cen technologií a rozlišit 

typy aplikací, se nepodařilo účinně využít tak, aby Německo naplnilo národní kvóty pro meziroční 

přírůstky výkonu maximálně 3 500 MW. Na konci roku 2012 byla instalovaná kapacita 33 GWp.

 Španělsko zaznamenalo strmý růst instalovaného výkonu během roku 2008. Následovalo 

razantní snížení cenové podpory pro nové aplikace a zredukování podpory stávajících systémů na 

objem doby využití špičkového výkonu po dobu tří let. Představením nového národního plánu 

Instalovaný výkon 

(MWp)
2000 2004 2008 2009 2010 2011

Německo 76 1 074 6 160 9 959 17 370 24 875

Itálie 19 31 458 1 181 3 502 12 764

Japonsko 330 1 132 2 144 2 627 3 618 4 914

USA 139 376 1 169 1 616 2 534 4 383

Španělsko 2 24 3 463 3 523 3 915 4 214

Francie 11 26 180 335 1 054 2 831

Čína 0 0 140 300 800 3 093
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s deklarovaným rozvojem fotovoltaiky o 20 % do roku 2020 došlo opět ke stabilizaci. Země se však 

významně orientuje spíše na koncentrátorové solární systémy.     

 Novým záměrem Japonska je instalováním fotovoltaiky zajistit decentralizaci zdrojů. 

Podpora je proto zaměřena na střešní systémy, naopak nových zdrojů nad 100 kW ubývá. 

 Itálie dosahuje rozmachu fotovoltaiky s podporou nastavenou výhodně pro všechny typy 

systémů. Nejvíce se staví elektrárny s velkým instalovaným výkonem ve volné krajině. Vzhledem 

k tomu, že kvóta 8 000 MWp uložená národním plánem pro rok 2020 byla dosažena již v roce 2011, 

byl limitu navýšen na 23 000 MWp, a to k roku 2016. Instalovaný výkon ke konci roku 2012 byl 

17 GWp.           

 V USA se fotovoltaice dostává různé podpory podle státu. V současnosti se dynamicky rozvíjí 

instalovaný výkon především v Kalifornii a Arizoně. V Kalifornii jsou od roku 2011 ve výstavbě dvě 

elektrárny, každá o výkonu přibližně 500 MWp.      

 Francie snížila cenovou podporu pro fotovoltaické systémy tak, že podle očekávání další 

vývoj nenaváže na růst z dřívějších let. Téměř polovinu celkového instalovaného výkonu tvoří v tomto 

státě zdroje o výkonu do 3 kWp.        

 Čína provozuje řadu fotovoltaických elektráren o výkonu desítek MWp, z nich největší zdroj 

je 200 MWp. Vzhledem k politice Číny se dá očekávat, že země sebere pomyslnou rukavici hozenou 

USA. To odráží i plán rozvoje, který počítá k roku 2020 s instalovaným výkonem v rozsahu 20 až 

30 GWp.           

 Indie se rovněž specializuje na instalaci velkých fotovoltaických parků. Plány do budoucna 

jsou spjaty s metou 20 GWp výkonu k roku 2020. 

Studií zabývajícími se trendy světového rozvoje fotovoltaiky existuje řada. Predikce jsou 

zatíženy nejistotami, co se týče dalšího cenového vývoje fotovoltaických technologií, otázkou postoje 

jednotlivých zemí k rozšiřování fotovoltaiky. Scénář Evropské asociace fotovoltaického průmyslu 

(EPIA), který lze označit za optimistický, deklaruje dosažení 345 GWp instalovaného výkonu ve světě 

k roku 2020 a 1 081 GWp k roku 2030.  

 

3.2 Česká republika 

V Evropské unii jsou OZE základním řešením pro omezování negativních dopadů výroby 

elektřiny na životní prostředí. V EU je aktuálně v platnosti Směrnice 2009/28/ES z roku 2009, která 

stanovuje využívání jednotlivých druhů OZE pro jednotlivé státy tak, aby k roku 2020 byl v EU 

naplněn limit 20% podílu OZE na hrubé spotřebě energie. Pro Českou republiku byl na rok 2020 

stanoven cíl 13% podílu OZE na hrubé spotřebě energie. Tento obecný limit byl na jednotlivé druhy 

OZE rozklíčován národním akčním plánem ČR pro zdroje obnovitelné energie (NAP) již v roce 2005 

v souladu s dřívější evropskou směrnicí. Pro fotovoltaické aplikace se jednalo o doporučený 

instalovaný výkon 1 695 MWp k roku 2020. V roce 2005 přitom v ČR celkový instalovaný výkon 

FVE činil 150 kWp. Energetický regulační úřad (ERÚ) proto pro podporu rozvoje FVE nastavil 

počínaje rokem 2006 pevnou výkupní cenu 13,20 Kč/kWh pro zajištění přiměřeného zisku při 

tehdejších investičních nákladech a deklarované době životnosti 15 let. Novela z roku 2007 dále 

prodloužila garantovanou dobu výkupu z 15 na 20 let. Světová výroba fotovoltaických technologií 

však zaznamenávala výrazný pokles výrobních nákladů díky nově vystavěným výrobním kapacitám 

v Asii. Na obr. 3.1 je podchycen trend poklesu cen panelů spolu s vývojem cenové podpory v ČR od 

roku 2005. V roce 2008 dále došlo k výraznému posilování kurzu koruny. V důsledku těchto 

skutečností se doby návratnosti fotovoltaiky výrazně snížily a investice do FVE se staly velmi 

lukrativní. Následoval růst instalovaného výkonu FVE, který dokládá obr. 3.2.    

 Ještě v závěru roku 2008 proběhla první schůzka představitelů ERÚ s vládou, kde bylo 
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upozorněno na očekávaný budoucí vývoj a jeho dopady. Následovaly další schůzky na jaře roku 2009, 

již s úřednickou vládou, kde ERÚ zmiňoval potřebu změnit zákon o cenové podpoře ve smyslu 

možnosti snížení výkupních cen. 

 

Obr. 3.1 – Vývoj cen panelů a výkupních cen elektřiny z FVE od roku 2005 [5] 
 

Zákon stanovující výkupní ceny byl toho času nastaven tak, že umožňoval snížení výkupní ceny 

o nejvýše 5 % ročně. Přestože ERÚ výkupní cenu v souladu s ním snižoval, krátké doby návratnosti 

zůstávaly. Až ke konci roku 2009 byla v parlamentu schválena novela zákona, podle níž výkupní ceny 

FVE mohly zásadně klesnout pro aplikace instalované počínaje rokem 2011.  

Začaly se diskutovat negativní důsledky fotovoltaického boomu. Prvním bylo zvýšení cen 

elektřiny pro koncové spotřebitele. Jednalo se však i o technické aspekty jako nárůst potřebného 

regulačního výkonu v elektrizační soustavě, reverzní toky distribučními transformátory, změny 

zkratových poměrů ad. Byl hledán nástroj mimo zákonodárství, který by připojování nových 

elektráren zastavil. K 31. 1. 2010 činil souhrnný objem žádostí o připojení za FVE a VTE 8 063 MW. 

 

Obr. 3.2 – Vývoj instalovaného výkonu a výroby elektrické energie FVE mezi lety 2007 a 2011 
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Na základě zpracované studie, která stanovovala bezpečný limit soudobého výkonu FVE 

a VTE pro rok 2010 na 1 650 MW, apelovala společnost ČEPS na provozovatele distribučních soustav 

v ČR, aby pozastavili připojování FVE, čímž by se předešlo možnému vzniku nebezpečné provozní 

situace, jaká by mohla elektrizační soustavě hrozit kvůli nedostatku regulačního výkonu. Na tuto studii 

distribuční společnosti zareagovaly v únoru 2010 vydáním stop stavu všem novým žádostem 

o připojení FVE. Navzdory tomu však zpracováním dřívějších, ale i některých pozdějších, 

individuálně posuzovaných žádostí o připojení, dosáhl v prosinci 2010 celkový instalovaný výkon 

FVE 1 959 MWp. Následující obr. 3.3 dokládá, kam se ČR v roce 2010 zařadila ve světě s podílem 

instalovaného výkonu, obr. 3.4 pak udává instalovaný výkon na počet obyvatel, kde ČR zůstala třetí 

pozice mezi světovými zeměmi i v datech z roku 2011. 
 

 

Obr. 3.3 – Podíly zemí na celkovém instalovaném výkonu ve fotovoltaice v roce 2010 
 

 

Obr. 3.4 – Instalovaný výkon na obyvatele ve světě za rok 2011 [6] 
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Instalacemi byl přesažen výkon 1 650 MWp daný tehdy platným NAP. Z celkových 1 971 

MWp v roce 2011 přitom 71 % připadalo na instalace na zemědělské půdě o výkonu přes 1 MWp. 

Výši instalovaného výkonu v jednotlivých krajích ČR ukazuje obr. 3.5.     

 Významnou změnou, která se dotkla fotovoltaiky v ČR, bylo vydání Zákona 165/2012 Sb., 

O podporovaných zdrojích energie. Klíčovým prvkem zákona je podpora pouze aplikací o výkonu do 

30 kWp, které jsou instalovány na střešní konstrukci, nebo na obvodové zdi budovy evidované 

v katastru nemovitostí. S velkými elektrárnami v otevřené krajině se nepočítá.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 – Instalovaný výkon FVE v ČR v krajském členění v roce 2011 [5] 
 

Po zrušení stop stavu v lednu 2012 tak vznikla opět možnost připojovat nové FVE, ovšem 

v souladu se zákonem jen do 30 kWp. Zvláště v podmínkách na sklonku roku 2012 při setrvalém 

poklesu pořizovacích cen šlo označit projekty FVE za výnosné, byť z hlediska cash flow již ne tak 

jako v roce 2010. Vystavěno bylo dalších více než 100 MWp a celkový instalovaný výkon FVE 

k 1. 1. 2013 činil 2 086 MWp.         

  

Celkový počet 1,4 milionu obydlených rodinných domů skýtá teoretický potenciál cca 

4 000 MWp. U 195 000 bytových domů se jedná o potenciál 600 MWp. Další kapacitu pro instalace 

znamenají střechy logistických a výrobních hal. Pro příklad ve Středočeském kraji je 157 000 m
2
 

skladových hal, což odpovídá cca 300 areálů. To při instalacích 30 kWp činí výkon 9 MWp. Úměrně 

SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNY V ČESKÉ REPUBLICE (k 31.8.2011)

 Kraj

Instalovaný 

výkon FVE 

[MW]

 Kraj

Instalovaný 

výkon FVE 

[MW]

 Jihomoravský 446 MW  Pardubický 86 MW

 Jihočeský 235 MW  Královéhradecký 80 MW

 Středočeský 235 MW  Vysočina 78 MW

 Ústecký 169 MW  Moravskoslezský 48 MW

 Zlínský 155 MW  Karlovarský 14 MW

 Olomoucký 108 MW  Praha 15 MW

 Liberecký 107 MW  Plzeňský 197 MW

 Zdroj dat: ERÚ  FVE v ČR celkem 1971 MW

do 5 kW 1%

3% 5 až 30 kW

3% 30 až 100 kW

22%

100 kW až 1 MW

nad 1 MW

71%
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tomu v celé ČR představují střechy skladů celkem 100 MWp. V případě průmyslových areálů 

a administrativních budov se jedná o další stovky MWp. Horní hranice potenciálního výkonu na 

střechách tak je při současných technologiích cca 6 000 MWp. Je však třeba uvážit řadu omezujících 

faktorů, jako vzájemné stínění střech, osazení střech zejména bytových domů stínícími překážkami, 

nevhodné orientace a sklony střech, statusy památkově chráněných objektů. V neposlední řadě 

narážíme zejména v kategorii bytů a rodinných domů na aspekt ekonomické situace vlastníků. 

S ohledem na všechny tyto skutečnosti lze očekávat praktickou mez potenciálu cca 4 500 MWp [5]. 

Obr. 3.6 představuje scénáře předpokládaného rozvoje instalovaného výkonu, použité společností 

EGÚ Brno v roce 2012. Červeně vyobrazený scénář je základní predikcí z roku 2012. Modře je 

vyznačen scénář aktualizované Státní energetické koncepce (ASEK). U něj je v horizontu za rokem 

2020 patrný výrazný nárůst výkon až k bezmála 7 000 MW k roku 2040, neboť tento scénář počítá 

s masivním uplatněním FVE pro vlastní spotřebu v domácnostech a v podnikatelském sektoru. 

Zanesen je i názor z počátku roku 2009 (šedě).       

 Nesoulad lze spatřit mezi výše uvedeným potenciálem 4 500 MW pro střešní aplikace 

a očekávaným scénářem ASEK. V Koncepci je přitom konstatováno doporučení nepodporovat 

instalace fotovoltaických elektráren na volné půdě, a přestože není upřesněno, zda se může jednat 

i o systémy na fasádách budov, tyto samotné nemohou naplnit rozdíl 2 500 MW.   

 

 
 

Obr. 3.6 – Scénář předpokládaného rozvoje fotovoltaických elektráren v ČR [5] 
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4 PODMÍNKY PRO FOTOVOLTAIKU V ČR 

V následující kapitole jsou přiblíženy komplexní podmínky pro fotovoltaiku v České republice. 

Jmenovitě problematika legislativy, jejíž úpravy v předchozím roce reflektovaly nežádoucí prudký 

rozvoj fotovoltaických elektráren a dále problematika slunečního svitu v ČR. 

4.1 Legislativa 

V současné době (k lednu 2013) jsou platné tyto právní předpisy, které se zejména týkají 

projektu a provozování fotovoltaické elektrárny, viz tab. 4-1: 
 

Tab. 4-1 – Legislativa ČR spojená s projektem, realizací a provozem fotovoltaické elektrárny 

 
 

V roce 2012 byl vydán Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Hlavní 

úlohou zákona je převod směrnice Evropské unie 2009/28/ES. Zákon uvádí nový model podpory OZE 

a vytváří vazbu této podpory na hladinu energie stanovenou pro druhy OZE v národním akčním plánu 

pro obnovitelné zdroje. Zcela nahrazuje původní Zákon č. 180/2005 Sb., o obnovitelných zdrojích, 

  Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění

  Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

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

odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon)

  Zákon č. 183/2006 Sb.
O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon)

  Zákon č. 165/2012 Sb. O podporovaných zdrojích energie

  Vyhláška č. 426/2005 Sb.
O podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 

(vč. změn 363/2007 Sb., 358/2009 Sb., 392/2010 Sb., 445/2012 Sb.)

  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, v platném znění (vč. změn 552/2006 Sb., 365/2007 Sb., 454/2008 

Sb., 468/2009 Sb., 400/2010 Sb., 371/2011., 438/2012 Sb.)

  Vyhláška č. 51/2006 Sb. O podmínkách pro připojení k elektrizační soustavě (vč. změny 81/2010 Sb.)

  Vyhláška č. 140/2009 Sb.   
O způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci 

cen (vč. změn 264/2010 Sb., 393/2011 Sb., 348/2012 Sb.)

  Vyhláška č. 82/2011 Sb. 
O měření elektřiny, náhradě při neoprávněném odběru, dodávce (vč. změny 

476/2012 Sb.) 

  Vyhláška č. 346/2012 Sb.
O stanovení technicko-ekonomických parametrů obnovitelných zdrojů pro 

výrobu elektřiny a doby životnosti výroben z podporovaných zdrojů

  Vyhláška č. 347/2012 Sb.

O termínech a postupech výběru formy podpory, postupu registrace podpor 

u operátora trhu, termínech a postupu výběru a změnách režimů zeleného 

bonusu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupuijícímu (registrační 

vyhláška)

  Vyhláška č. 478/2012 Sb.
O vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a 

biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů
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který byl platný do konce roku 2012. U fotovoltaických elektráren je nadále podporována „..pouze 

elektřina vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je umístěna na jedné střešní konstrukci 

nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru 

nemovitostí.„. 

Volba formy podpory a její nahlášení provozovateli distribuční soustavy musí proběhnout 

nejpozději jeden měsíc před plánovaným zahájením výroby. Přecházet ze systému zelených bonusů do 

systému výkupních cen a naopak lze jednou ročně, a to k 1. lednu pro daný kalendářní rok. Po změně 

platí datum uvedení výrobny do provozu, výrobce zůstává ve stejné kategorii pouze s odlišným 

způsobem podpory. Podporu formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny kombinovat 

s podporou elektřiny formou zelených bonusů.   

Zákon č. 165/2012 Sb., dále nově sjednocuje postupy při vyplácení podpory. Každý 

podporovaný výrobce se musí zaregistrovat u společnosti OTE pro uznání nároku na podporu a dále 

zde musí měsíčně vykazovat údaje o vyrobené energii. Registrace i vykazování údajů je možné pouze 

elektronicky, a to na stránkách OTE. Vyplácení výkupní ceny zajišťuje povinně vykupující v rámci 

fakturované platby. Vyplácení zeleného bonusu zajišťuje OTE. 

Výkupní cena stanovená ERÚ pro nové zdroje na následující kalendářní rok nesmí být nižší než 

95 % výkupní ceny platné v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. To neplatí, je-li dosaženo 

prosté návratnosti investic kratší než 12 let. Výkupní cena nebo zelený bonus může činit nejvýše 

4,5 Kč/kWh.  

Pro FVE nad 30 kWp uvedené do provozu v období 1. 1. 2009 až 31. 12. 2011, platí tzv. 

srážková daň ve výši 26 % u FVE s podporou výkupní cenou, resp. 28 % u FVE se zeleným bonusem, 

a to do konce roku 2013. Ministerstvo průmyslu a obchodu hovoří o zájmu danit velké elektrárny 

instalované v dřívějších letech i po roce 2013 s tím, že by se vzhledem k rozdílným návratnostem 

investic mělo přistupovat v této záležitosti k jednotlivým projektům individuálně. Lze očekávat, že 

k tomu nedojde kvůli administrativní náročnosti a faktu, že individuální posouzení zdanění by vedlo 

k dalším přím, ještě větším než při plošném zdanění.     

Pro úroveň instalovaného republikového výkonu existuje vazba zákona stanovujícího cenovou 

podporu na NAP, kdy zákon limituje podporu pouze pro NAPem stanovený objem vyrobené elektřiny 

z FVE ročně, s účinností od roku 2013. Pro doporučené hodnoty FVE v NAP, viz následující tab. 4-2. 
 

Tab. 4-2 – Instalovaný výkon a výroba FVE dle NAP [7] 

 

Zásadní změnou v novém zákoně je plošné snížení cenové podpory OZE na nejvýše 

4 500 Kč/MWh. Tato hodnota 4500 Kč/MWh je přitom horním stropem, „..skutečnou výši podpory 

stanoví ERÚ v každoročním cenovém rozhodnutí tak, aby pro projekt OZE bylo dosaženo 15 let 

prosté návratnosti investice, a to při splnění technicko-ekonomických parametrů..“; tyto parametry 

přibližuje tab. 4-3. Vývoj cenové podpory dokumentuje tab. 4-4.  

Žádosti o připojení nových fotovoltaických elektráren k síti jsou posuzovány podle oblasti 

působnosti distribučních společností. Připojení elektrárny je reálné v Praze (PREdistribuce, a.s.), 

E.ON Distribuce, a.s. posuzuje žádosti o připojení individuálně podle lokálních dopadů na síť. Pouze 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Instalovaný výkon 

(MW)
1 958 1 983 2 013 2 043 2 073 2 088 2 103 2 118

Vyrobená elektřina 

(GWh)
2 217 2 244 2 276 2 310 2 344 2 369 2 387 2 404
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u ČEZ Distribuce, a.s. je v některých regionech žádost o připojení zamítnuta, jak ilustruje obr. 4.1 

červenou barvou. 

Tab. 4-3 – Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu FVE 

 

Tab. 4-4 – Vývoj cenové podpory fotovoltaických elektráren 

 

 

 

Obr. 4.1 – Oblasti ČEZ Distribuce, a.s. bez možnosti připojení nových výroben (červeně) [8] 
 

ERÚ v poslední době prezentuje svůj záměr nepodporovat od roku 2014 jakoukoliv novou 

výrobnu toho druhu OZE, jehož hladina instalovaného výkonu a energie byla překročena oproti NAP. 

Platnost Výrobna

Měrné investiční 

náklady (Kč/kWp)

Roční využití instalovaného 

výkonu (kWh/kWp)

do 5 kWp včetně < 40 000 > 950

nad 5 kWp < 35 000 > 990

do 5 kWp včetně < 35 000 > 950

nad 5 kWp < 30 000 < 990

1.1.2013 až 

30.6.2013

1.7.2013 až 

31.12.2013

Od Do Od Do

- 31.12.2005 - - 7 273 6 343

1.1.2006 31.12.2007 - - 15 260 14 330

1.1.2008 31.12.2008 - - 14 882 13 952

1.1.2009 31.12.2009 0 30 13 964 13 414

1.1.2009 31.12.2009 30 - 13 862 12 932

1.1.2010 31.12.2010 0 30 13 005 12 455

1.1.2010 31.12.2010 30 - 12 903 11 973

1.1.2011 31.12.2011 0 30 7 803 7 253

1.1.2011 31.12.2011 30 100 6 141 5 211

1.1.2011 31.12.2011 100 - 5 723 4 793

1.1.2012 31.12.2012 0 30 6 284 5 734

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

Datum uvedení výrobny                 

do provozu

Instalovaný výkon 

(kWp)
Výkupní ceny 

(Kč/MWh)

Zelené bonusy 

(Kč/MWh)
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To by se týkalo i fotovoltaiky. Důvodem má být cenové odlehčení odběratelům elektřiny, zvláště ze 

sektoru průmyslu. Vícenáklady na OZE společně s vícenáklady na systémovou odchylku činily za rok 

2011 33 miliard Kč, odhad pro rok 2012 udává 35 miliard Kč a nejnovější odhad pro rok 2013 

44 miliard Kč [9]. Tyto vícenáklady jsou hrazeny konečnými zákazníky v ceně za elektřinu, a to 

úměrně množství spotřebované elektřiny. Následující obr. 4.2 přibližuje poměry cen elektřiny 

v Evropě v sektoru průmyslu. Je patrné, že v kategorii 70 až 150 GWh má Česká republika bez 

započtení DPH a koncesních poplatků nejvyšší cenu elektřiny, a to na úrovni 139 % průměru EU27. 

I v sektoru domácností s odběrem 1 000 až 2 500 kWh je cena elektřiny v ČR nad průměrem EU27 

(117 %), ale je nižší než v sousedním Německu (včetně DPH a koncesních poplatků). V době 

přetrvávající hospodářské recese je nasnadě, aby ceny za elektrickou energii pro výrobní sféru dále 

nerostly tempem z posledních let. Zastavení podpory pro OZE se z tohoto úhlu pohledu jeví jako 

logické. 

 

Obr. 4.2 – Cena elektřiny pro průmysl s roční spotřebou 70 až 150 GWh v 1. pololetí 2012 

(bez daní a koncesních poplatků) [10] 
 

Vejde-li od roku 2014 nulová podpora v platnost, bude u fotovoltaické elektrárny provoz 

racionální tehdy, dokáže-li svými výrobními náklady na elektrickou energii konkurovat ceně síťové 

elektřiny. Podrobněji se této problematice věnují kapitoly 7.4.1 a 9.2.  

V neposlední řadě se fotovoltaiky dotkla změna zajištění financování recyklace elektroodpadu 

ze solárních panelů. Pro panely uvedené do provozu do 1. 1. 2013 zákonem zajišťuje financování 

sběru, zpracování, využití a odstranění odpadu provozovatel FVE. Částka určená dle hmotnosti 

a složení odpadu bude splácena příspěvky s roční periodicitou nejpozději od 1. 1. 2014 tak, aby 

financování bylo plně zajištěno do 1. 1. 2019. U panelů uvedených na trh od 1. 1. 2013 připadne 

finanční zajištění pro naložení s odpadem na výrobce panelů. Způsob plateb se bude odehrávat podle 

analogického systému tak, aby nedošlo k obtížně vymahatelným pohledávkám při případném zániku 

výrobní firmy. 
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4.2 Sluneční svit 

Je zřejmé, že systém o stejném instalovaném výkonu a shodné geometrii vyrobí rozdílné množství 

energie podle polohy definované zeměpisnými souřadnicemi. Jim odpovídá trajektorie Slunce 

po obloze a tedy délka astronomického možného svitu, která vyjadřuje potenciál záření. Skutečný úhrn 

záření představuje jen část tohoto potenciálu, neboť přímému záření tvoří po nemalou část roku 

překážku oblaka, vodní páry, tuhé částice, nebo stínící překážky. Běžně dostupná data průměrných 

ročních svitů nebo ročních úhrnů záření respektují všechna tato omezení včetně zastínění krajinným 

reliéfem, ovšem nikoliv blízkými objekty. Stínící překážky je nutné ve fázi individuálního projektu 

pečlivě definovat, protože mohou znatelně omezovat výrobu elektřiny z fotovoltaických modulů. 

 Tab. 4-5 přináší porovnání průměrných měsíčních dob trvání slunečního svitu a průměrných 

ročních hodnot pro vybraná města ČR. Jedná se o statistická data z období let 1961-2000. Roční doba 

trvání se pohybovala od 1 197 hodin (Ústí nad Labem) do 1 715 hodin (Znojmo). To značí až 30% 

rozdíl v rámci ČR. Údaje ze severočeských měst zahrnují roky, kdy panovalo silné znečištění ovzduší 

energetikou. V tomto ohledu však sever Čech zaznamenal podstatné zlepšení.  

Tab. 4-5 – Průměrné měsíční hodnoty slunečního svitu ve vybraných lokalitách z let 1961-2000 [11] 

 
 

Poslední období let 2000-2010 se jeví z globálního hlediska v ČR nadprůměrně slunečné. V Brně 

se průměrná roční doba trvání zvýšila z 1 620 hodin (1961-2000) na 1751 hodin (1961-2010). Změny 

svitu v uplynulých 5 dekádách jsou zaznamenány v tab. 4-6. Prakticky trvale rostoucímu trendu 

slunečního svitu však nelze přikládat zvláštní význam. Obdobné hodnoty svitu byly zaznamenány 

i v období 1926-1950 (1 806 hodin). Naměřené nízké úhrny z let 1961 až 1980 velmi pravděpodobně 

souvisely se znečištěním ovzduší intenzivní průmyslovou výrobou s převládajícím používáním tuhých 

paliv a nedostatečně řešenými emisemi. Do budoucna lze očekávat, že se roční doba svitu bude v Brně 

pohybovat v rozmezí 1 700 až 1 850 hodin. 

Tab. 4-6 – Průměrné měsíční hodnoty slunečního svitu v Brně za posledních pět dekád [12] 

 
 

Vlivným faktorem je rozložení slunečního svitu během dne, související s polohou Slunce na 

obloze. Teoreticky je nejvíce přínosné orientovat fotovoltaické moduly na jih. To platí pro případ 

Svit (hodiny) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S12

Brno 41 67 127 159 224 218 212 219 155 117 44 37 1 620

České Budějovice 41 60 124 137 195 197 181 199 138 97 55 43 1 467

Hradec Králové 31 61 120 149 217 206 192 211 153 107 45 29 1 521

Cheb 36 48 111 135 183 176 172 191 133 96 37 32 1 350

Karlovy Vary 40 55 121 145 187 187 207 207 142 115 41 26 1 473

Olomouc 37 62 117 155 210 205 212 213 138 118 43 32 1 542

Opava 43 57 118 135 190 185 184 194 134 106 56 46 1 448

Ostrava 40 57 119 135 191 191 183 193 138 108 49 42 1 446

Plzeň 31 56 118 139 195 200 197 202 134 86 46 37 1 441

Praha 43 62 128 149 208 210 204 214 150 103 55 47 1 573

Prostějov 31 54 103 137 192 191 191 200 136 100 37 27 1 399

Ústí nad Labem 22 40 93 126 179 159 163 181 118 71 28 17 1 197

Znojmo 50 71 138 164 226 217 215 227 166 131 58 52 1 715

Svit (hodiny) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII S12

1961-1970 44.3 62.3 116 173 207 231 239 209 175 122 49.6 38.1 1666

1971-1980 41.5 68.3 128 159 222 218 212 218 155 117 43.9 37.5 1619

1981-1990 50.1 84.1 121 176 228 214 254 227 156 133 60.3 44.7 1748

1991-2000 56.4 90.0 130 187 252 257 268 259 168 111 49.3 41.8 1869

2001-2010 57.8 83.4 137 217 230 242 255 243 173 114 57.5 40.6 1851
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jasné oblohy. Tab. 4-7 ukazuje minutové hodnoty slunečního svitu během dne, zprůměrované 

za kalendářní měsíc, a to z období 2008-2010. Z těchto dat lze vysledovat, že v podzimních a zimních 

měsících je více slunečního svitu v popoledních hodinách. To je typicky způsobeno rozplýváním nízké 

oblačnosti. Jarní a letní měsíce jsou naopak více bohaté na svit v dopoledních hodinách a rozdíl mezi 

úhrnem z první a druhé poloviny dne činí až 25 %, jak dokládá červencový průběh na obr. 4.3. 

Je to dáno skutečností, že v průběhu dne se vlivem vyšších teplot kumulují oblaka, která pokrývají 

oblohu až do pozdních odpoledních hodin, kdy dojde k jejich rozplynutí. Přestože mezi úhrnem 

slunečního svitu a množstvím vyrobené elektřiny není prostá linearita z důvodu negativní teplotní 

závislosti výkonu modulů, vychází orientace modulů s mírnou východní odchylkou vůči jihu 

energeticky srovnatelně jako orientace striktně jižní.      

 Údaje týkající se doby trvání slunečního svitu vztažené k místu, v němž investor plánuje stavět 

solární elektrárnu, poskytne Český hydrometeorologický ústav. 

Tab. 4-7 – Minutové doby slunečního svitu během dne v průměru za měsíce v období 2008-2010 [12] 

 

 

 
 

Obr. 4.3 – Průměrný sluneční svit ve vybraných měsících v období 2008 až 2010 
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XII --- --- --- --- 4 9 10 11 12 11 9 3 --- --- --- --- 68
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5 TECHNOLOGIE A KOMPONENTY FVE 

Základní komponentou fotovoltaické elektrárny je FV panel tvořený články. Z hlediska 

technologie lze používané panely rozdělit do dvou kategorií – krystalické a tenkovrstvé. Jindy je 

zmiňován generační vývoj fotovoltaiky, pak je zvykem do první generace řadit panely využívající 

krystalický křemík, do další generace tenkovrstvé technologie a do třetí vícevrstvé technologie.  

Motivací vývoje je nejen zvyšování účinnosti, ale i úspora drahých, resp. cenných materiálů. 

5.1 Typy fotovoltaických článků 

5.1.1 Krystalické technologie 

Panely jsou složeny z jednotlivých článků, které jsou propojeny vodivými pásky. První 

použitelné články byly vyrobeny na destičkách z monokrystalického křemíku. Zpočátku byly články 

kruhového tvaru, později se prosadily články ve tvaru čtverce se zaoblenými vrcholy. Zkoušeny byly 

i jiné polovodičové materiály, neprosadily se však vzhledem k ceně. Monokrystalický článek se vyrábí 

z ingotu křemenného krystalu, který se následně řeže na potřebné velikosti. Díky jednolitosti ingotu je 

dosaženo vysoké čistoty. Spotřeba křemíku je relativně velká, křemíkové vrstvy mají tloušťku okolo 

0,3 mm. Polykrystalické technologie se vyvinuly jako výsledek snahy o snížení výrobních nákladů 

úsporou křemíku. Pro jejich výrobu se nechá vykrystalizovat množství menších krystalů a z nich se 

vyrobí substrát, který se slisuje do jednoho celku. Ten tvoří ekvivalent jednolitému monokrystalu 

a následná technologie zpracování je pro polykrystal stejná. Čistota materiálu není tak vysoká, 

přechody mezi krystaly jsou viditelné. Absorpční vrstva polykrystalických článků je však až o 100 % 

tenčí. Na první pohled rozlišíme tmavé až černé monokrystaly od barevných strukturovaných 

polykrystalů, jak ukazuje obr. 5.1.  

 

Obr. 5.1 – Monokrystalický (vlevo) a polykrystalický článek (zdroj: czrea.org) 

5.1.2 Tenkovrstvé technologie 

Tenkovrstvé technologie se začaly prosazovat 

v souvislosti s nedostatkem křemíku a s růstem jeho ceny 

v roce 2006. Technologie spočívá v použití materiálů 

s vysokým absorpčním koeficientem. Takové materiály 

umožňují vytvářet vrstvy tenké až 1 m. To znamená výrazně 

nižší spotřebu polovodičů. Při výrobě je nejprve vytvořen 

surový modul - několik článků ve tvaru dlouhého úzkého pásu 

spojených v řadách na příslušném podkladu. Surový modul je 

zapouzdřen (nejčastěji EVA fólie) a opatřen ochrannou 

vrstvou. Modul je elastický, viz obr. 5.2.    

                        Obr. 5.2 – Tenkovrstvý článek 

                    typu CIGS (zdroj: solar.calfinder.com) 
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 Výroba je vysoce automatizovaná a rychlá. Na druhé straně otázka vyčerpatelnosti používaných 

materiálů zůstává i zde, například kvůli použití india.      

 Materiálů pro tenkovrstvé články je mnoho. Dříve se jednalo v zásadě o křemík, dnes je 

doplněný o tzv. směsné polovodiče z materiálů jako Cu, In, Ga, Se. Ty se obecně označují jako 

CI(G)S struktury. V jejich případě a v případě kombinace různých struktur křemíku hovoříme 

o moderních vícevrstvých článcích. Příklady používaných technologií: 

 Amorfní křemík 

 Mikrokrystalický křemík 

 Tandemové články 

 CIS, CIGS (měď-indium-(germanium)-selen) 

 Články CdTe (telurid kadmia) 

 Polovodivé polymery (organické články) 

5.1.3 Aktuální trendy a vývoj technologií 

Ve fotovoltaickém průmyslu je velkou snahou výrobních společností, aby klesla cena solárních 

modulů na úroveň blízkou 1 €/Wp. K dosažení tohoto cíle je třeba:    

 Snížit cenu vstupních materiálů 

 Zjednodušit a zlevnit výrobní technologii 

 Zvýšit účinnost přeměny sluneční energie v článcích   

Současný vývoj technologie naznačuje, že krystalický křemík zůstane nejdůležitějším 

materiálem pro výrobu fotovoltaických článků minimálně v následujících pěti letech, a to vzhledem 

k pokračujícímu snižování cen vstupního materiálu, snižování energetické náročnosti a dalšímu 

zdokonalování technologie a s ohledem na vysokou spolehlivost a životnost modulů s články 

z krystalického křemíku. Krystalické technologie aktuálně dominují trhu s podílem okolo 85 %. 

Očekává se však, že tenkovrstvé technologie dosáhnou v následujících pěti letech na trhu podíl 25 %. 

U solárních článků třetí generace je hlavním cílem snaha o zvýšení proudového, resp. napěťového 

zisku, tedy o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně generovaných párů elektron - díra, 

resp. maximalizaci využití energie dopadajících fotonů. Pozornost je věnována především těmto 

směrům vývoje: 

 Vícevrstvé články 

 Články využívající kvantových jevů 

 Prostorově strukturované nanočlánky 

 Organické články 

Z těchto oblastí prozatím jediným příkladem úspěšně fungujících článků jsou vícevrstvé 

struktury. Každá substruktura vícevrstvého článku absorbuje určitou část spektra, čímž je dosaženo 

vyšší energetické využitelnosti fotonů. Jedná se o zmíněné články tandemové nebo CIS technologie. 

Příkladem tandemového solárního článku je struktura skládající se P-N přechodu amorfního křemíku 

P-N přechodu mikrokrystalického křemíku. Amorfní křemík má vysokou absorpci v oblasti modré, 

zelené a žluté části spektra, mikrokrystalický křemík zase dobře absorbuje v oblasti červené 

a infračervené. Mikrokrystalický křemík přitom může být nahrazen i kombinací křemíku s germaniem 

a dle zvoleného poměru obou materiálů lze upravovat elektrické vlastnosti. To jsou CI(G)S trojvrstvé 

solární články, kde dva spodní články jsou vyrobeny s různou koncentrací Si a Ge. Základní 

podmínkou pro správnou funkci vícevrstvých článků je, aby každý z článků generoval stejný proud. 

V opačném případě horší z článků limituje dosažitelnou účinnost. Výsledné napětí je dané součtem 
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obou, resp. všech článků. Rozvoj vícevrstvých technologií dnes pokračuje zejména u článků na bázi 

CdTe a CIS. 

5.1.4 Porovnání a vhodnost použití aktuálně dostupných technologií 

Při rozhodování pro fotovoltaickou aplikaci má investor prakticky na výběr ze dvou hlavních 

skupin technologií. První zastupují tradiční a osvědčené krystalické křemíkové moduly. Konkurentem 

jim jsou moderní tenkovrstvé články ve vícevrstvém provedení. Při jejich porovnávání sledujeme 

především tyto kvalitativní parametry, které budou dále přiblíženy: 

 Konverzní účinnost  

 Výtěžnost z jednotkového výkonu / z jednotkové plochy modulu 

 Pořizovací cena za jednotkový výkon / za jednotkovou plochu modulu 

 Garantovaná doba životnosti s udáním zachování vlastností 

Konverzní účinnost přeměny záření na elektrickou energii se stanovuje vztahem 

 m m

AM1.5 A

U I

R S






,        (5.1) 

kde Um, Im jsou napětí a proud z bodu maximálního výkonu VA charakteristiky, RAM1.5 je 

záření za referenčních podmínek (spektrum záření AM1.5, které je definováno jako sluneční záření po 

průchodu bezoblačnou atmosférou, 1000 W/m
2
, jako teplota okolí 25 °C), SA je aktivní plocha modulu. 

 Teoretickou maximální účinnost přeměny slunečního záření na elektřinu pro článek s jedním 

přechodem určuje Schockleyův-Queisserův limit. K přeměně na elektřinu je plně využita pouze 

energie fotonů odpovídající šířce zakázaného pásu P-N přechodu. Fotony s nižší energií článkem 

projdou, nebo jsou pohlceny. U fotonů s vyšší energií je využita pouze část odpovídající šířce 

zakázaného pásu, přebytek se rovněž přemění na teplo. Pro krystalický křemík se šířkou pásu 1,1 eV 

je teoretická účinnost okolo 33 %. S-Q limit lze překonat použitím většího počtu P-N přechodů, tedy 

v případě vícevrstvých článků. Například dvouvrstvé články mohou dosáhnout účinnosti 42 %, 

trojvrstvé 49 %, teoretická účinnost pro nekonečně mnoho vrstev je 68 %.   

 Prakticky konverzní účinnost vyjadřuje plochu potřebnou pro jednotkový špičkový výkon, 

resp. špičkový výkon na jednotkovou plochu.  Např. kvalitní krystalické články s konverzní účinností 

20 % dosahují špičkového výkonu 200 W na 1 m
2
 aktivní plochy, zatímco amorfní články s účinností 

10 % potřebují pro stejný výkon dvojnásobnou plochu. Na obr. 5.3 lze pozorovat vývoj účinností 

komerčních fotovoltaických článků, včetně jejich očekávaného růstu do roku 2015.   

 Vedle účinnosti přeměny je neméně důležitá výtěžnost fotovoltaického modulu. Tu můžeme 

vztahovat buď k jednotkovému výkonu, nebo k jednotkové ploše modulu. Energetická výtěžnost 

z jednotkového výkonu FV modulu (kWh/Wp) je údajem, který definuje efektivnost z hlediska vlivu 

teplotní závislosti výkonu modulů a jejich schopnosti využít difuzní záření. Je to relativní údaj, jakým 

můžeme dobře porovnávat chování různých technologií za stejných, referenčních podmínek (místo, 

typ aplikace, orientace, sklon, použité komponenty ad.).     

 Energetická výtěžnost z jednotkové plochy FV modulu (kWh/m
2
) je pak rozšířena o konverzní 

účinnost. Energetickou výtěžnost můžeme dále přepočítat na měrnou pořizovací cenu, vztaženou 

k příslušné veličině – výkonu nebo ploše a získáme tím přímočarý údaj z hlediska investování.   

Porovnávání technologií může završit uvážení, jak je který modul schopný udržet svůj 

nominální výkon v průběhu životnosti; jedná se o parametr udávaný výrobcem. Z výše uvedených 

hledisek lze fotovoltaické články charakterizovat následujícím souborem vlastností. 
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Obr. 5.3 – Vývoj účinnosti fotovoltaických článků a prognóza vývoje do roku 2015 [13] 

 Krystalické články 

o Dobrá konverzní účinnost 

o Malá změna parametrů v průběhu životnosti 

o Zpracovávají především přímé záření, vhodnost pro ideální orientace a sklony 

o Relativně vysoký teplotní koeficient výkonu 

 Tenkovrstvé články 

o Nízký teplotní koeficient výkonu 

o Větší schopnost využití difuzního záření 

o Nižší konverzní účinnost 

o U některých typů příznivé pořizovací ceny 

Přestože účinnost přeměny slunečního záření je u dnes používaných tenkovrstvých článků 

menší než u krystalických článků, do energetické výtěžnosti se kladně projevuje jejich nízký teplotní 

koeficient výkonu. To platí zvlášť u aplikací, kde je špatný odvod tepla a moduly se zahřívají na 

vysoké teploty. Příkladem takového použití jsou právě střechy, na které jsou moduly instalovány bez 

možnosti zajištění přirozené ventilace zadní strany modulů. Jak různé typy článků pracují v takových 

podmínkách, ověřovalo měření firmy Votum s.r.o. Jeho předmětem bylo srovnání roční energetické 

výtěžnosti z jednotkového výkonu za referenčních podmínek. Vybrané technologie byly instalovány 

v okolí Brna s prakticky shodným ideálním sklonem modulů 35° a orientací na jih. Jako vztažný údaj 

byla vzata výtěžnost polykrystalického panelu. Výsledek shrnuje obr. 5.4.    

Obecně lze říci, že moduly s tenkovrstvými články vyrobily více energie než moduly 

s krystalickými články stejného špičkového výkonu. Nejlepší výtěžnost vykázaly moduly 

s tenkovrstvými články CdTe, o 13 % vyšší než polykrystalické moduly. Rozdíl 1 % mezi 

monokrystalickými a polykrystalickými moduly je zanedbatelný. K dispozici jsou dále výsledky 

měření na systémech se sklonem modulů 10° a jižní orientací. Pořadí technologií zůstalo stejné, pouze 

se zvýraznily odstupy. Články CdTe vyrobily oproti polykrystalickým o 25 % více. Tento výsledek 

naplňuje očekávání, že krystalické články jsou vhodnější pro přímé záření a tedy ideální orientace 
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a sklon, naopak tenkovrstvé články lépe zužitkují difuzní záření, jehož míra se zvyšuje při odchylkách 

od ideálního nastavení. 

 

Obr. 5.4 – Energetická výtěžnost technologií 
 

5.2  Komponenty systému a způsoby zapojení modulů 

Fotovoltaický systém může být obecně tvořen těmito prvky: 

 Fotovoltaické moduly 

 Nosná konstrukce modulů 

 Střídače 

 Regulátory  

 Vodiče 

 Systém ochran 

 Systém měření 

 Transformátor 

 Stejnosměrný měnič napětí 

 Akumulátor 

Nosné konstrukce pro střešní systémy jsou přiblíženy v kapitolách 6.1 a 6.2.   

Výkon jednoho modulu bývá do 350 W. Uvádí se s tolerancí ± 3 až 5 %. Pro získání vyššího 

výkonu je moduly třeba zařadit do jednoho elektrického obvodu v sériovém zapojení, paralelním 

zapojení, nebo v kombinovaném zapojení. Čistě paralelní spojení se užívá u izolovaně fungujících 

(ostrovních) systémů, např. pro zvýšení výstupního proudu v aplikacích pro dobíjení akumulátorů. 

U elektráren připojených k rozvodné síti se užívá sériového, nebo nejčastěji kombinovaného řazení. 

K samotnému fyzickému propojení modulů se využívá spojování Cu páskou (obvykle u modulů 

určených pro instalaci na střechy), nebo kabelů. Moduly některých výrobců jsou vybaveny konektory 

pro snadné připojení. Moduly v praxi mívají obdobné rozměry, obzvlášť to platí pro krystalické 

křemíkové, jenž na trhu objevíme typicky v rozměrech 1640x1000x42 mm. 
   

5.2.1 Střídače 

 Stejnosměrná elektrická energie ze solárního panelu se v případě, že chceme napájet střídavé 

spotřebiče, resp. dodávat elektřinu do sítě, musí konvertovat. K tomu slouží střídače, které kromě toho 

mohou monitorovat provoz a mít ochrannou funkci (galvanickým oddělením). Topologie zapojení 

střídačů k fotovoltaickým modulům závisí na velikosti výkonu systému, požadavku na účinnost 

a pořizovacích nákladech; střídače jsou poměrně drahé. Rozeznáváme tři koncepce zapojení střídačů: 
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 modulové – střídač umístěný u každého panelu (modulu)  

 centrální – jeden střídač pro celé fotovoltaické pole  

 řetězcové - kombinace modulového a centrálního  

Modulové zapojení je na obr. 5.5. V tomto případě jsou relativně vysoké náklady na pořízení 

střídačů, na druhé straně celkový výkon je daný součtem optimálních výkonů. Je ale také menší 

o celkové ztráty ve všech střídačích. Tohoto zapojení se užívá zřídka, spíše u speciálních aplikací. 

 

Obr. 5.5 – Modulové zapojení střídačů 

Centrální zapojení představuje obr. 5.6. Ze schématu je patrné, že výhodou použití jediného 

střídače je nízká pořizovací cena a relativně nízké ztráty ve střídačích. Citelná nevýhoda nastane, když 

některá z větví začne vykazovat odlišné parametry. K tomu může dojít vlivem kvalitativního posunu 

určitého modulu. Už od výroby se stejné panely liší svým výkonem, výkonová tolerance bývá až 

± 5 %.  K rozdílnému výkonu v provozu dochází parciálním snížením dopadajícího záření při zastínění 

překážkou. V takovém případě dojde k posunu pracovního bodu voltampérové charakteristiky 

zastíněného modulu, sníží se jím generovaný proud daným modulem a tím pádem celou větví, což 

může mít za následek významný pokles výkonu. Obdobná situace může nastat při nestejnoměrném 

sdílení tepla u jednotlivých panelů. Přesto se tohoto zapojení užívá, pro správnou funkci je ale třeba 

dodržet jistá pravidla. Předně volit pro systém jediný a kvalitní druh modulů, vyhnout se stínícím 

překážkám a dodržet u všech panelů stejný sklon a stejnou orientaci. V praxi se s centrálním 

zapojením setkáme méně často, vyplatí se však pro systémy s malým počtem panelů. 

 

 

Obr. 5.6 – Centrální zapojení střídačů 
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Při řetězcovém zapojení obsahuje střídač každý řetězec o daném počtu sériově spojených 

modulů, viz obr. 5.7. Tento způsob je nejen často voleným kompromisem, ale může být i ideálním 

řešením v případech, kdy se nepodaří splnit výše uvedené podmínky pro zapojení s centrálním 

střídačem. Nejčastěji se jedná o parciální zastínění, kterému se nejde vyhnout. Ztráty ve střídačích sice 

mohou být vyšší, vyváží to však provoz každé větve nezávisle s vlastní účinností. Pořizovací náklady 

ve srovnání s předchozím případem však budou vyšší. Řetězcové zapojení je vhodné pro celou řadu 

výkonů. 

 

 

Obr. 5.7 – Řetězcové zapojení střídačů 

Střídače v praxi dosahují účinnosti 90 až 98 % při nominálním výkonu. Neméně významná je 

ale při výběru střídače i kombinace těchto parametrů: 

 rozsah a schopnost přizpůsobení MPP (Maximum Power Point – bod max. výkonu) 

 servis, sběr a analýza dat 

 střídač s transformátorem/bez transformátoru  

Rozsah MPP udává rozsah napětí, v němž by střídač měl optimálně pracovat. Je důležité, aby 

účinnost byla konstantní v celém pracovním rozsahu. Obr. 5.8 znázorňuje, jak se u střídače mění 

účinnost se zatížením. 

 

Obr. 5.8 – Závislost účinnosti střídače na zatížení 
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Z průběhu účinnosti jako je na obr. 4.8, lze získat tzv. evropskou účinnost, která se stanovuje: 
 

 
n n n n n n5% 10% 20% 30% 50% 100%0,03 0,06 0,13 0,1 0,48 0,2 .euro P P P P P P                    

 

Členy na pravé straně rovnice jsou určeny jako součin váhového koeficientu a účinnosti při konkrétní 

zatížení střídače. Evropská účinnost tak dává přehled o účinnosti střídače v celém rozsahu zatížení.  

Schopnost přizpůsobení MPP udává, jak rychle střídač dokáže reagovat na změnu 

klimatických podmínek a s ní související změnu MPP. Prodleva je v tomto směru nežádoucí. Funkci 

zajišťuje tzv. MPP tracker, který sleduje bod maximálního výkonu a změnou vstupního odporu 

zajišťuje optimální chod.  

Úroveň servisu spočívá ve schopnosti rychle odstraňovat provozní závady střídačů a tím 

minimalizovat prostoje elektrárny. 

U posledního bodu je otázkou pro účinnost – vyšší účinnosti dosahují střídače bez 

transformátoru. Na druhé straně pro řadu tenkovrstvých panelů z důvodu jejich menšího izolačního 

napětí je galvanické oddělení nutné. V některých evropských zemích je dokonce použití 

beztransformátorových střídačů zakázáno (např. Itálie). 

5.2.2 Regulátory 

Jejich uplatnění se najde při použití systému pro krytí vlastní spotřeby, při dnes platných 

cenových podporách také v režimu zeleného bonusu, kterému je blíže věnována kapitola 6.3.2. Jedná 

se o zařízení, které měří velikost a směr toku elektřiny předávacím místem (za elektroměrovým 

rozvaděčem) a na základě toho řídí příkon vlastní spotřeby tak, aby nedocházelo k toku činného 

výkonu mezi sítí a připojeným objektem. A to stupňovitým připojováním, a především 

prostřednictvím plynulé tyristorové regulace v plném rozsahu příkonu. Funkční schéma přibližuje   

obr. 5.9. Jako první je v případě zaznamenané dodávky do sítě ovládán pulzně napájený spotřebič 

s nejvyšší prioritou Z1. Řídící signál poté připojuje další zátěže definované velikosti a priority 

napájení, nejprve Z2 a Z3 v obvodu pulzní regulace, při dalším nadbytku výkonu pak i další spotřebiče 

Z4 a Z5 na plné napětí. Pro řízení příkonu v celém rozsahu výkonu elektrárny je nutné umožnit 

tyristorovému regulátoru po celou dobu výroby trvale řídit alespoň jeden spotřebič. Optimálně 

připojené spotřebiče vyhoví podmínce, aby rozsah spojitě řízené zátěže byl větší než největší výkon 

spotřebiče připojovaného na plné napětí. 

 

Obr. 5.9 – Závislost účinnosti střídače na zatížení 
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Připojovanými spotřebiči jsou typicky spotřebiče akumulačního charakteru, napájené v nízkém 

tarifu, tedy bojlery a topná tělesa. Je nasnadě, že v případě pulzně ovládaných spotřebičů se musí 

jednat o odporové zátěže. Zároveň je třeba z hlediska omezení negativních důsledků pulzního spínání 

velké zátěže (především kolísání napětí) respektovat vhodnou velikost ovládaného příkonu. Mezi 

známé produkty na českém trhu patří zejména regulátory Wattrouter společnosti SOLAR controls a 

Greenbono (společnost Yorix).  

5.2.3 Vodiče 

Stejnosměrné vodiče, resp. kabely pro solární panely musí obecně splňovat základní 

požadavky: 

 Nízký ztrátový odpor 

 Vysokou mechanickou odolnost a stálost parametrů 

 Vysokou odolnost vůči klimatickým podmínkám 

Důležitá je zejména dlouhodobá stálost elektrických i mechanických parametrů a odolnost 

materiálu vnějšího pláště vůči teplotě (při použití na střechách v rozsahu extrémů od -40 °C do 

+120 °C). Dále je to odolnost UV záření, ozónu, hydrolýze ad. 
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6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

6.1 Bytové domy 

S ohledem na orientaci a stavební řešení skýtají bytové domy řadu možností instalace 

fotovoltaických panelů. Optimální z hlediska účelnosti a také nejběžnější je instalace panelů na střechu 

objektu. Jinou možností jsou svislé stěny domu. Variantním řešením pro jednotlivé byty pak zůstává 

aplikace na zábradlí balkonů, nebo použití panelů jako markýz. Všechny typy instalací mají své 

specifické aspekty, které je nutné zvážit stran technických, ekonomických, i právních hledisek. 

Instalace fotovoltaických panelů na střechu      

 Z hlediska využitelnosti střešní plochy má velký vliv stínění, které mohou způsobit střešní 

zástavby jako výtahové nebo větrací šachty, zařízení mobilních operátorů, antény, billboardy apod. 

Dále je třeba řešit právní problematiku, jako přístup na střechu, zodpovědnost za provoz a případné 

poškození zařízení. Vzhledem k tomu, že střechy bytových domů jsou obvykle vodorovné, v zásadě se 

rozhodujeme mezi dvěma možnostmi. Tou první je instalace panelů na nosnou konstrukci pod 

vhodným sklonem. Obecně se střešní instalace na nosné konstrukci označují BAPV (Building-Applied 

Photovoltaics). Řešení ukazuje obr. 6.1.  

 
                                                                                       Zdroj: ČVUT 

  

                       Vzor Náprstek 2009 

Obr. 6.1 – Fotovoltaické panely na střeše a instalace FVE na střeše bytového domu 

Montážní systémy pro tyto střechy mohou být buď samonosné, nebo kotvené. Samonosné 

systémy (např. s betonovými obrubníky) mají snadnou montáž, nedojde k porušení střešní krytiny. 

Nutný je statický posudek zatížení novou konstrukcí. Kotvené systémy naopak vyžadují odbornou 

montáž, ale jejich statické účinky jsou malé. Výhodou systémů s nosnou konstrukcí je jednoduchost, 

nízké měrné pořizovací náklady a dobrá efektivnost výroby elektřiny, resp. zisky vztažené na plošnou 

jednotku panelů. Malý však bude výnos vztažený k celkové ploše střechy, protože mezi řadami panelů 

je třeba dodržet odstup kvůli vlastnímu zastínění. Při použití panelů z krystalického křemíku je pro 

celoroční provoz vhodný rozsah sklonu 23° až 43° s optimem přibližně ve středu tohoto intervalu.

 Druhým řešením je umístění fotovoltaiky na střechu coby tenkovrstvé fotovoltaické krytiny. 

Tato BIPV technologie prezentovaná na obr. 6.2 se nejlépe využije během rekonstrukce střechy, jejím 

dodatečném zateplování a s tím spojenou pokládkou nové hydroizolace, jejíž funkci fotovoltaická 

krytina zároveň plní. Základem systému je hydroizolační fólie na bázi EVA/PVC. Flexibilní 

tenkovrstvé fotovoltaické články tvořící solární modul krytiny jsou integrovány na horní povrch fólie 

a tvoří s ní jeden celek. Propojovací vodiče probíhají pod spodní stranou fólie a jsou svedeny pod 

střešní konstrukci. Pásy je nutné instalovat vcelku. Aplikaci proto ztěžuje členitý typ střechy. 
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Fotovoltaická krytina má vyšší nároky na čištění od prachu, sněhu, spadaného listí ad., je ale plně 

pochozí. 

 

                                                                   Zdroj: Topinfo s.r.o. 

 

Vzor Náprstek 2009 

Obr. 6.2 – Integrovaná tenkovrstvá krytina a instalace na střeše bytového domu 
 

Fotovoltaické panely na zábradlí lodžií a balkonů     

 Stejně jako v předchozím případě, je i zde omezením orientace balkónu, resp. lodžie a svislý 

sklon. Pro zefektivnění výroby elektrické energie je možný náklon panelů (cca na 75°). V případě 

kladného stanoviska od stavebního úřadu, ve srovnání se střešními aplikacemi odpadá při tomto řešení 

většina nejasností právního charakteru. Výhodou tohoto umístění je relativně snadná montáž a dobrý 

odvod tepla z panelů. Je zde ovšem i vyšší riziko poškození panelů uživateli balkónů. 

Fotovoltaické markýzy        

 Fotovoltaické markýzy současně s výrobou energie plní v létě druhotnou funkci stínění bytů 

v letním období. Výhodou je příznivý sklon a dobré odvětrání spodní strany panelů. Případná 

odchylka budovy od jižního směru nemusí být závažným nedostatkem, snížení produkce při orientaci 

JV, JZ se dá čekat asi o 5 % nižší než při orientaci přímo na jih. U budov s orientací více na východ 

či západ není stínění markýzou už tak efektivní. Vzhled dokládá obr. 6.3. 

 
Zdroj: EkoWATT 

  

       
Vzor Náprstek 2009 

Obr. 6.3 – Fotovoltaika tvořící markýzy na bytovém domě 
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6.2 Rodinné domy 

Obdobné možnosti, jaké jsou vyjmenovány pro bytové domy, existují u domů rodinných. Platí 

zde stejná obecná pravidla co se optimální orientace a sklonu panelů týče.  

6.2.1 Instalace fotovoltaických panelů na střechu 

Většina střech RD je konstruována jako 

šikmá. U vodorovných střech se nabízí stejná řešení 

jako u střech panelových domů. V zásadě lze stále 

hovořit o dvou systémech. Prvním je připevnění 

panelů ke střeše prostřednictvím nosné konstrukce. 

Náklon střechy usnadňuje aplikaci panelů, protože je 

pro provoz fotovoltaiky výhodný a odpadají rozměrné 

nosné konstrukce. Rozlišují se montážní systémy 

podle dvou hlavních skupin krytin. Do první patří 

pálené a betonové tašky, u kterých se pro montáž 

využívá háků připevněných na nosné trámy pod 

krytinou. Pro šindelové, plechové a fóliové střechy je 

pak vhodný systém využívající kombišrouby, 

případně speciální úchytné systémy jako např. pro 

trapézový plech. Pro takovýto fixní systém na střeše 

rodinného domu není zapotřebí vybavovat stavební 

povolení, pokud nedojde k zásahu do nosných 

konstrukcí domu.       Obr. 6.4 – Integrované tenkovrstvé 

        moduly na střeše RD (zdroj: sunlux.cz) 

Druhou variantu představuje opět solární krytina, jejíž součástí jsou tenkovrstvé články. 

Fotovoltaické tašky mohou běžnou krytinu úplně nahradit, nebo do ní mohou být začleněny částečně, 

jak dokumentuje obr. 6.4, a to při zachování ochranné funkce střechy. Zatímco ještě donedávna se 

bylo možné se solárními krytinami setkat jen u střech vodorovných nebo s mírným sklonem, díky 

rozvoji technologie se nyní dají použít i pro střechy se sklonem vyšším než 20° při zachování všech 

kvalitativních parametrů. Řešení se solární krytinou je vhodné především u novostaveb nebo 

rekonstrukcí. 

6.3 Způsob provozování FVE 

Z hlediska vztahu fotovoltaické elektrárny k elektrizační soustavě rozlišujeme FVE na zdroje 

galvanicky spojené s elektrizační soustavou (grid-on) a na zdroje pracující v autonomním ostrovním 

režimu (grid-off). Oba systémy se od sebe liší skladbou komponent a různé mohou být i možnosti 

cenové podpory (dle platné legislativy). 

6.3.1 Ostrovní systémy 

Jedná se o aplikace, které se podílí na soběstačném zásobování elektrickou energií tam, kde 

není dostupné připojení k elektrické síti a jeho vybudování by bylo nákladné. Je to častý případ 

odlehlých rekreačních objektů, horských chat atp. 

Stejnosměrná energie vyrobená takovým fotovoltaickým systémem nabíjí akumulátor. Energie 

může být využita pro spotřebiče na stejnosměrný proud. V případě doplnění systému o střídače mohou 

být provozovány i spotřebiče na střídavý proud. Ve všech případech se dbá na provoz účinných, 
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energeticky málo náročných spotřebičů a omezení ztrát v systému. Výkony těchto systémů obvykle 

bývají do 10 kW. Ostrovní systém obsahuje:    

 Fotovoltaické moduly 

 Stejnosměrný měnič (regulátor nabíjení) 

 Akumulátor 

 Střídač (alternativně) 

 Záložní zdroj (alternativně) 

 Měření, indikace, jištění 

Zjednodušené blokové schéma představuje obr. 6.5 a příklad použití obr. 6.6. 

 

 

Obr. 6.5 – Blokové schéma ostrovního systému 

Návrh ostrovního systému sestává z určení druhu spotřebičů, jejich výkonu, způsobu jejich 

provozu, stanovení výkonu fotovoltaických modulů, kapacity baterií, uplatnění záložního zdroje. Je 

zřejmé, že nároky a tudíž i řešení ostrovních systémů jsou velmi specifické. 

 

Obr. 6.6 – Ostrovný systém pri Teryho chatě vo Vysokých Tatrách 

6.3.2 Systémy připojené k síti 

Podle velikosti jejich výkonu jsou připojeny do příslušné napěťové hladiny. V legislativních 

podmínkách ČR lze v nejbližší budoucnosti očekávat pouze připojování zdrojů do 30 kWp. 

U takových se jedná o připojení do hladiny nn. Pokud je výkon elektrárny vyšší než 4,6 kWp, je nutné 

provést připojení trojfázově.  

Systém sestává z komponent: 

 Fotovoltaické moduly 

 Střídače 

 Ochrany 

 Měření 
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Připojení systému k síti ukazuje obr. 6.7. 

 

Obr. 6.7 – Blokové schéma fotovoltaického systému připojeného k síti 

Elektrickou energií vyrobenou provozem elektrárny lze buď pokrývat vlastní spotřebu, nebo ji 

předávat distribuční společnosti. S ohledem na to, jak velký podíl vyrobené elektrické energie je 

vlastník schopen spotřebovat, obvykle volí režim podpory. Od toho se odvíjí i způsob připojení 

elektrárny k síti.         

 V režimu výkupní ceny odebírá povinně vykupující vyrobenou elektřinu za pevnou cenu. Její 

výše je v podmínkách ČR určována dle platné vyhlášky ERÚ a pro konkrétní aplikaci je garantována 

po dobu 20 let. Elektrická energie je fakturována provozovatelem distribuční soustavy na základě 

daňového dokladu a výkazu o množství vyrobené elektřiny. Fotovoltaický systém je nutné zapojit na 

nový čtyřkvadrantní elektroměr a vybudovat novou přípojkovou skříň, včetně veškeré kabeláže, resp. 

vedení, jak udává obr. 6.8. Nový - účtovací elektroměr je umístěn v blízkosti stávajícího elektroměru 

(na hranici pozemku), který měří odebranou elektřinu z veřejné distribuční sítě. Poplatek za účtovací 

elektroměr, přípojkovou skříň a kabeláž hradí investor fotovoltaického systému. Stávající elektroměr 

je ponechán k měření odebrané elektřiny z veřejné distribuční sítě. Odečty z obou elektroměrů provádí 

distributor. 

 
Obr. 6.8 – Situační schéma připojení pro využití podpory v rámci výkupní ceny 

 

V režimu zeleného bonusu je výrobci vyplacena veškerá vyrobená energie. Vyrobenou 

elektřinu může provozovatel sám spotřebovat, a tím ušetřit za odběr ze sítě. Dodávku nespotřebované 

energie je nutné sjednat s obchodníkem. Nespotřebovaná energie je vykoupena za sjednanou cenu, 

která je řádově nižší než zelený bonus. Situační schéma zapojení udává obr. 6.9. Stávající elektroměr 

je na náklad distributora elektrické energie vyměněn za čtyřkvadrantní, který měří spotřebovanou 

elektrickou energii v objektu z veřejné distribuční soustavy (vysoký a nízký tarif) a přebytky 

elektrické energie, prodávané do veřejné distribuční soustavy. Slouží pro odečty rozdílů mezi 

vyrobenou elektřinou, vlastní spotřebou v objektu a dodávkou elektřiny z distribuční sítě. Tyto rozdíly 

jsou měřeny jako rozdíly okamžitých hodnot v krátkodobých měřících intervalech, nikoliv jako 

rozdíly za účtovací období. Odečty provádí distributor. Zelený bonus účtuje elektroměr zapojený 

ve vlastním obvodu fotovoltaické elektrárny. Odečet z tohoto elektroměru provádí provozovatel 

elektrárny. Pořizovací náklady jsou z pohledu investora fotovoltaického systému oproti režimu 
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výkupních cen nižší o náklady za čtyřkvadrantní elektroměr, novou přípojkovou skříň a odpadá i sazba 

za přívodní jistič.  

 

Obr. 6.9 – Situační schéma připojení pro využití podpory v rámci Zeleného bonusu 

Z pohledu zapojení je zřejmé, že zelený bonus může být výhodnější než výkupní cena 

především pro systémy s malým instalovaným výkonem, resp. u těchto systémů může v zapojení pro 

přímý výkup tvořit náklad na nový elektroměr a přípojku nemalou část investičních nákladů. Zelený 

bonus je vhodný, je-li vlastník schopen co největší část vyrobené energie sám spotřebovat. Čím vyšší 

podíl spotřebuje, tím výhodnější pro něj provoz je.       

 Donedávna bylo obvyklé měřit rozdíl mezi vyrobenou a spotřebovanou elektřinou 

v okamžitých hodnotách součtů fází. PRE od roku 2010 měří rozdíly po fázích a na tento způsob 

měření postupně přejdou i ostatní distributoři; povinně podle stávající vyhlášky o měření. Zvlášť 

u elektráren, které mají jednofázový střídač (maximální výkon 5 kWp), tak může dojít k situaci, kdy je 

odběr realizován z jiné fáze, než do které jde vyráběná elektřina. To činí provoz elektrárny v režimu 

zeleného bonusu výhodným pro obchodníka, nikoliv však pro provozovatele. U elektráren 

s jednofázovým střídačem je třeba dostatek spotřebičů zapojit na stejnou fázi jako střídač, ovšem se 

zřetelí na soudobost. Obdobně nevýhodná situace pro provozovatele může nastat i u trojfázových 

střídačů, zvlášť tehdy, kdy je výkon dodáván do sítě jen přes jednu fázi, v níž je nejnižší napětí 

(u některých typů). Tento případ vyžaduje pro racionální využití regulační přístroj s regulátory v každé 

fázi. 
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7 ASPEKTY EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

7.1 Energetický audit 

 Pro zhodnocení projektu FVE je ústředním předmětem posouzení dosažitelné výroby 

elektrické energie. Na její velikosti přímo závisí tržby a ekonomická návratnost investice. Souborem 

úkonů, které vedou k stanovení potenciálu energetických zisků, je energetický audit. Jeho legislativu 

upravuje zákon 206/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Energetický audit není 

v procesu schvalování projektu FVE povinný. Většina bank a finančních institucí jej však obvykle 

požaduje jako nezávislý kvalifikovaný posudek. Energetický audit může investorovi sloužit jako 

podklad pro investiční rozhodování. Pokud je energetický audit zpracován kvalitně, může nahradit 

studii výroby energie a také odhalit technická rizika záměru.      

 Obsah energetického auditu musí splňovat všechny náležitosti dle vyhlášky 213/2001 Sb. 

Financující instituce ale předně zajímá: 

 Přehledná prezentace a posouzení technického řešení projektu FVE 

 Posouzení přírodních podmínek lokality, kvalitní meteodata (globální úhrn záření, teplota, 

případně rozptyl záření a rychlost větru) 

 Kvalifikované stanovení výroby energie pomocí modelového výpočtu na základě: 

o Zohlednění dynamických závislostí systému 

o Parametrů komponent  

o Geometrie systému (zeměpisné souřadnice, sklon a orientace panelů) 

o Efektů stínění (horizontem, překážkami) 

o Degradace výkonu panelů 

o Elektrické ztráty (v kabeláži, střídačích, transformátoru) 

o Korekční faktory (výkonová tolerance panelů, nestejnoměrnost parametrů, zisky 

odrazem) 

 Informace pro vytvoření finančního modelu – investiční rozpočet, projekce výnosů 

a nákladů pro uvažovanou dobu provozu 

 Posouzení technických a provozních rizik projektu 

 Investor by při zadání energetického auditu měl mít jasnou představu o technickém řešení 

FVE, případně by se měl rozhodovat mezi několika variantami.  

 Pro energetický audit jsou nezbytné tyto podklady: 

 Situace střechy, rozmístění panelů, stínící překážky, situace přípojek a vedení, trafostanic 

 Technické a smluvní podmínky pro vyvedení výkonu (tj. stanovisko distribuční 

společnosti k žádosti o připojení / návrh smlouvy o připojení) 

 Technická a cenová nabídka dodavatelů, přesně definovaná konfigurace systému (počet 

a typ panelů, střídačů, kabeláže, nosné konstrukce, transformace) 

 Předpokládané provozní náklady (servisní smlouva, pojistná smlouva) 

 Dokumentace pro stavební řízení 

 Znalost vlastnických poměrů pro objekt, na který bude aplikace instalována 

 Typ cenové podpory 
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 Harmonogram projektu 

 Prohlídka lokality 

7.2 Náklady systému 

   Náklady fotovoltaického systému lze podle způsobu jejich vynaložení rozdělit na: 

 Jednorázové – pořizovací náklady 

 Stálé – roční náklady 

7.2.1 Jednorázové náklady  

 Pořizovací náklady se předně odvíjí od pořizovacích nákladů všech komponent tvořících 

systém. Ty závisí na jejich výrobních nákladech a na maržích obchodníků.  

Běžný systém připojený k síti sestává z: 

 Fotovoltaických modulů 

 Střídačů 

 Kabeláže 

 Rozvaděče 

 Systému ochran 

a alternativně je třeba pořídit, resp. podílet se na pořízení: 

 Elektroměru 

 Přípojkové skříně 

 Provozní diagnostiky 

 Nosných konstrukcí 

  Dále se do pořizovacích nákladů řadí poplatek za žádost o licenci (při připojení k síti), 

elektrorevize systému. Rovněž sem může patřit výdaj za koupi plochy pro instalaci systému, cena 

za instalaci systému, doprava zakoupených komponent ad.     

 Nejnákladnější komponentou fotovoltaického systému jsou moduly. Přesto jejich podíl 

na celkových pořizovacích nákladech historicky klesá s tím, jak klesají jejich výrobní náklady a podle 

toho, jak se pohybují ceny křemíku a dalších materiálů, odvíjené podle jejich světové dostupnosti 

a zásob. Významně v minulosti klesla cena za montáž díky vytvoření konkurenčního prostředí. 

Naopak složka nákladů za střídače zůstává stejná. Na obr. 7.1 je porovnání podílů pořizovacích 

nákladů pro běžný střešní systém o výkonu 10 kWp. Moduly z krystalického křemíku mají vyšší podíl 

z pořizovacích nákladů než tenkovrstvé materiály. U těch je zase relativně náročnější instalace. 

 Řada dodavatelských firem zajišťuje investorovi komplexní služby zahrnující prodej všech 

komponent, dopravu, instalaci a revizi. Je zvykem nejen v ČR, ale i jinde na světě, že výsledná cena 

za dílo pak je vztažena k špičkovému instalovanému výkonu systému, resp. špičkovému elektrickému 

výkonu modulů na jejich svorkách. V ČR tedy v jednotce Kč/Wp. Investor se tak může snadno 

orientovat ve výhodnosti cenových nabídek. Musí však být zřejmé, o jakou technologii se jedná a co 

vše je v ceně systému obsaženo. Jednotkové ceny systémů dodaných na klíč se v první polovině roku 

2013 pohybují v rozsahu 27 až 45 tisíc Kč za 1 kWp.      

 Při udělení licence se vlastník fotovoltaické elektrárny, pokud jí nebyl, stane osobou 

samostatně výdělečně činnou. Je pro něj tudíž aktuální daňový odečet DPH z pořizovací ceny 

fotovoltaiky. Fotovoltaika spadá do základní sazby DPH, která je v současné době 20 %. Výjimku 
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tvoří instalace na rodinných domech, bytových domech apod., kde podle § 48 zákona o dani z přidané 

hodnoty platí snížená 10% sazba DPH.  

 

Obr. 7.1 – Podíly komponent střešního systému 10 kWp na pořizovacích nákladech [14] 

 V neposlední řadě záleží na tom, jakým způsobem jsou pořizovací náklady financovány. 

Investor je může uhradit jednorázově z vlastních zdrojů, nebo využít kombinace s úvěrem, případně 

pouze úvěr. Daný způsob je při ekonomickém zhodnocení vhodné zohlednit.    

7.2.2 Stálé náklady 

 Stálými náklady se míní roční provozní náklady navýšené u podnikatelů o odpisy. Dále sem 

patří úroky a pojištění a náklady na recyklaci.  U většiny fotovoltaických systémů jsou technické 

provozní náklady relativně malé. Znamenají občasnou údržbu, která spočívá v pravidelném čištění 

aktivní plochy panelů. Usazování nečistot na povrchu panelů závisí na míře znečištění ovzduší 

prachem. Typickými zdroji nečistot pro fotovoltaiku jsou průmysl, doprava, ale i zemědělství nebo 

spalování tuhých paliv na venkově. Nepostačuje-li přirozené čistění deštěm a u panelů se sklonem 

sněhem, který při tání působí abrazivně, je potřeba provádět ruční očistu. Doporučuje se pomocí 

rotačních kartáčů a demineralizované vody. Ceny za tuto údržbu se pohybují okolo 15 až 25 Kč/m
2
. 

 Doby odepisování fotovoltaiky jako hmotného majetku doznaly s platností od roku 2011 

důležitých změn. Dosud bylo možné jednotlivé komponenty FVE zařadit do příslušné odpisové 

skupiny a zvolit způsob odepisování. Bylo tak možné se dostat i na výhodnou dobu 5 let. Po novele 

zákona je stavební část buď v odpisové skupině 4 s dobou odpisování 20 let, nebo v případě umístění 

na budovách v 5. odpisové skupině s dobou odpisování 30 let. Technologická část, která je tvořena 

moduly, střídači a rozvaděči, se podle nového ustanovení odepisuje rovnoměrně po dobu 20 let. 

Daňové odpisy jsou měsíční bez možnosti odpisování přerušit. Doba odpisování se tak 

oproti legislativě platné do konce roku 2010 zdvojnásobí, a v případě majetku zařazeného 

ve 2. odpisové skupině až zečtyřnásobí.       

 Provozováním fotovoltaické elektrárny se provozovatel stává osobou samostatně výdělečně 

činnou (OSVČ). Jeho povinností je přihlásit se do 8 dnů u své zdravotní pojišťovny a platit jí pojistné 

zdravotního pojištění, a to i v případě, kdy již platí pojistné jako zaměstnanec a samostatná výdělečná 

činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů. Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu 

za rozhodné období. Vyměřovacím základem je 50 % příjmu po odpočtu výdajů vynaložených na jeho 

dosažení. Mezi tyto příjmy patří i odpisy.      
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 Zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti je výrobce povinen oznámit správě sociálního 

zabezpečení. Pro výši pojistného na důchodové pojištění je rozhodující, zda podnikatel vykonává 

výdělečnou činnost jako hlavní nebo vedlejší. V prvním případě má povinnost platit pojistné na 

důchodové pojištění vždy. Jde-li o činnost vedlejší, pak účast na pojištění závisí na výši daňového 

základu. Dosáhne-li daňový základ (zisk) rozhodné částky podle zákona o důchodovém pojištění, je 

OSVČ povinna pojistné platit. Rozhodnou částkou pro rok 2012 je 60 329 Kč a pro rok 2013 

62 121 Kč. Vyměřovací základ si OSVČ může určit, ne však méně než 50 % svého zisku. Pojistné činí 

29,2 % z vyměřovacího základu.       

 Fotovoltaickou elektrárnu je vhodné pojistit majetkovým pojištěním. Výši pojistného bývá 

zvykem vyjadřovat v procentech z pořizovací investice. Základem majetkového pojištění je živelné 

pojištění. To může krýt základní, tzv. FLEXA rizika (požár, úder blesku) a dále doplňková (vichřice, 

povodeň, tíha sněhu, kroupy ad.). Následující obr. 7.2 porovnává četnost příčin škod na elektrárnách 

v Německu. Požáry, přestože jsou málo četné (2 %), z nákladů na pojistná plnění škod tvoří 26 %. Je 

to dáno omezenými možnostmi hasit střešní instalace vodou a skutečností, že některé typy panelů 

nelze vypnout a zůstávají pod napětím, což opět vylučuje použití vody a ve svém důsledku vede 

k totální škodě. Doporučuje se zajistit přístup ke střešní konstrukci ponecháním volných míst. Za 

zvážení pak stojí pojištění proti ušlému zisku při odstávce elektrárny. 

 

Obr. 7.2 – Četnost výskytu škod podle typu příčiny na elektrárnách v Německu [15] 

 Provozovatel elektrárny je povinen vést daňovou evidenci a každoročně podávat daňové 

přiznání. Tento úkon představuje v případě najmutí si externího poradce náklady 1 000 až 2 500 Kč 

ročně.            

 Celkové roční náklady N jsou dány vztahem      

  pro úr odp poj recN N N N N N     ,       (7.1)

 kde Npoj jsou náklady na údržbu, Núr úroky, Nodp odpisy, Npoj souhrnně pojištění, Nrec náklady 

na recyklaci.  

7.3 Daňová problematika 

Daň z příjmu se vypočítává z daňového základu, který sestává z příjmů (tržeb za elektrickou 

energii) a výdajů. Výdaje lze stanovit přesným výkazem, vyplývajícím z vedení daňové evidence, 
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nebo tzv. výkazovým paušálem. Ten pro účel danění stanoví výdaje jako fiktivní částku tvořenou 

procentem z příjmu. Skutečné výdaje nemusí takto vykazovaným výdajům odpovídat. Pro 

fotovoltaické elektrárny je možné využít výdajový paušál 40 %, tedy výdaje představují 40 % 

z příjmů. Výhodou paušálních výdajů je jednoduchost evidence, odpadá vedení dokladů za výdaje 

a zpravidla nižší je výsledný základ daně z příjmu. Nevýhodou však od roku 2013 je nemožnost 

uplatnit daňovou slevu na dítě a manželku/a.         

7.4 Zhodnocení efektivnosti 

Hodnocení projektu fotovoltaiky z ekonomického hlediska lze posuzovat v globálním měřítku, 

nebo z pohledu efektivnosti konkrétního projektu. Z globálního hlediska jde o analýzu efektivnosti 

fotovoltaických systémů z hlediska síťové parity. Pro konkrétní projekt se mohou použít např. metoda 

NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota, nebo PB (Pay-Back) – prostá doba návratnosti.  

7.4.1 Parita 

Dosažení dynamické síťové parity je definováno jako časový moment, kdy výrobní náklady 

elektřiny z fotovoltaického systému jsou rovny ceně retailové elektřiny.    

 Mezinárodně užívanou veličinou pro stanovení reálných nákladů na jednotku vyrobené 

elektrické energie je LCOE (Levelized Cost of Electricity) – výrobní náklady elektřiny. 

1

om

k

i

CAPEX NPV
LCOE

W





,        (7.2)

 zde CAPEX (Capital Expenditure) značí pořizovací náklady, NPVom (Net Present Value of 

Operations and Maintenance costs) diskontovanou hodnotu stálých nákladů, jmenovatel představuje 

sumu ročních výrob. Jednotkou je příslušná měna na množství elektrické energie; např. €/kWh. 

Srovnáme-li výsledek výpočtu dle vzorce (7.2) s cenou síťové elektřiny v odpovídajícím tarifu, 

zjistíme, zda je dosaženo parity. Pro relevantnost srovnání a stanovování výhledu dosažení parity 

v budoucnosti je třeba definovat referenční podmínky. U pořizovacích nákladů je třeba stanovit, ceny 

jakých technologií jsou brány v potaz a mít k dispozici predikci vývoje těchto cen. Pro stálé náklady 

a vyrobenou energii musí být určena diskontní míra. Vyrobená energie je poplatná záření v dané 

lokalitě, uvažované době provozu.        

 EPIA vydala v roce 2011 studii, která se zabývala otázkou dosažení parity krystalickými 

panely v pěti evropských zemích – Francii, Itálii, Německu, Španělsku a Velké Británii. Vzhledem 

k očekávánému růstu objemu výroby systémových komponent a poklesu výrobních nákladů 

v následujících 10 letech uvažuje pokles pořizovacích nákladů ve výši 36 až 51 % současných cen. 

Studie předpokládá míru inflace podle státu a navýšení cen elektřiny o 2 až 6,7 % ročně. Ve výsledku 

udává pro tři různé výkonnostní velikosti systému, resp. sféry použití, kdy dosáhne fotovoltaika parity, 

a to pro průměrnou hodnotu záření z rozpětí v dané zemi. Výsledek ukazuje tab. 7-1. Již v roce 2013 

by pro elektrárny středního výkonu mělo být podle výsledku studie EPIA dosaženo parity v Itálii. Je 

to možné především díky vysoké energetické výtěžnosti při poměrně vysoké hodnotě měrného 

slunečního záření a množství jasných slunečních dní v Itálii. Studie deklaruje, že do roku 2020 má 

dojít k dosažení parity ve všech státech EU. S tím koresponduje výsledek pro Velkou Británii, která je 

svými podmínkami pro osvit protipólem Itálie. Je třeba uvést, že studie posouzení parity je specifická 

uvažovanou prodlouženou dobou životnosti systémů na 35 let a nerespektuje strukturu financování 

projektu, což dělá výstupy studie optimistickými. 
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Tab. 7-1 – Dosažení parity pro fotovoltaické systémy ve vybraných evropských zemích  [16] 

Sféra 
   Instalovaný          

v výkon 
Francie Itálie Německo Španělsko 

Velká 

Británie 

Bytová 3 kWp 2016 2015 2017 2017 2019 

Podnikatelská 100 kWp 2018 2013 2017 2014 2017 

Průmyslová 500 kWp 2019 2014 2019 2017 2019 

7.4.2 Zhodnocení efektivnosti projektu 

Pro zhodnocení efektivnosti projektu existuje celá řada metod. Liší se podle kritérií zohlednění 

faktoru času na statické (nerespektující čas) a dynamické (respektující čas) a dále podle pojetí efektu 

z investice na nákladové metody hodnocení efektivnosti (otázka úspory nákladů), ziskové metody 

(otázka výsledného zisku po zdanění) a příjmové metody (otázka peněžního příjmu).  

 Metoda čisté současné hodnoty NPV je dynamickou metodou založenou na porovnání 

celkových aktualizovaných příjmů a pořizovacích nákladů. Jejich rozdíl tvoří čistou současnou 

hodnotu, stanoví se tedy       
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 ,                    (7.3)

       kde NPV je čistá současná hodnota, n doba životnosti, CFi peněžní tok v i-tém provozním 

roce, dsc diskontní míra (resp. požadovaná výnosnost investice).    

 Při posuzování efektivnosti touto metodou platí, že pokud NPV je vyšší než 0, projekt 

zajišťuje požadovanou výnosnost danou mírou r a investice je efektivní, při záporném výsledku 

naopak jsou diskontované příjmy nižší než pořizovací náklady a projekt nedosahuje požadované 

výnosnosti.          

 Druhým velmi často používaným nástrojem pro hodnocení investice je metoda vnitřního 

výnosového procenta IRR. Vnitřní výnosové procento udává, kolik procent na hodnoceném projektu 

získáme, zvážíme-li časovou hodnotu peněz. IRR představuje matematicky takový diskont, při kterém 

platí NPV = 0, tedy        
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 ,                      (7.4) 

přičemž vyjádříme-li z cash flow v prvním roce (CF1) hodnotu počáteční investice Kp a vztah 

rozepíšeme, obdržíme     

 1 2
p1 2

.... 0
(1 ) (1 ) (1 )

i

i

CFCF CF
K

IRR IRR IRR
    

  
.                (7.5)              

Řešení této rovnice nejrychleji přiblíží vhodná iterační metoda. Platí, čím vyšší IRR je, tím je 

investiční příležitost lukrativnější. Může se stát, že nastane situace, kdy porovnáváme projekty A a B, 

přičemž NPVA > NPVB a zároveň IRRA < IRRB. Tato situace říká, že projekt A získá více peněz (cash 

flow), a že projekt B peníze zhodnotí sice efektivněji, ale budeme jich mít v celkovém součtu méně 

než z projektu A. Nevýhodou IRR je, že metoda nerespektuje možnost změny diskontní míry 

v průběhu životnosti projektu. Ta se přitom může výrazně měnit. Pro takové případy, zvlášť pro 

projekty s dlouhou životností, není metoda IRR vhodná.      

 Metoda prosté doby návratnosti PB je statickou metodou. Doba návratnosti je definována jako 

počet let, za něž peněžní příjmy dosáhnou hodnoty počáteční investice, tj. dojde k jejímu splacení. 

Stanoví se jako podíl pořizovacích nákladů a ročních zdaněných zisků s odpisy: 
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                               (7.6) 

Takto pojatá metoda předpokládá, že roční příjmy jsou konstantní. Jedná se o nejjednodušší kritérium, 

které je navzdory své nevhodnosti často používané.     

 Metoda diskontované doby návratnosti DPP představuje vhodnou modifikaci prosté doby 

návratnosti tím, že zohledňuje změnu hodnoty peněz v čase – uvažuje diskontovaný cash flow. 

Diskontovaná doba návratnosti vyjadřuje takový rok m, pro který platí, že součet diskontovaného cash 

flow za roky 1 až m je nezáporný.        

 0mCDCF                                  (7.7) 

Výsledek hodnocení lze považovat za relevantní tehdy, je-li cash flow v průběhu životnosti projektu 

relativně stálý. V opačném případě může dojít k situaci, kdy v letech následujících po roku dosažení 

návratnosti bude hodnota cash flow stagnovat, teoreticky může být i záporná. Pak je patrná výhodnost 

bilancování některou z metod NPV nebo IRR, které pohlížejí na investici z hlediska její celé životnosti. 

Pro zhodnocení efektivnosti investice do fotovoltaického systému jsou nejlépe použitelné metoda čisté 

současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta. 
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8 VÝPOČETNÍ MODEL FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU 

 Model je vytvořen v programu Microsoft Excel. Prostředí bylo zvoleno s ohledem na několik 

zásadních výhod – snadná přenositelnost vlastního programu mezi uživateli, jednoduchost řešení 

v kontextu práce s objemnými daty zpracované solární databáze a názorná prezentace výsledků 

prostřednictvím dynamických grafů a tabulek. Matematické jádro programu je přiblíženo 

v následujících dvou kapitolách, a to odděleně pro stanovení množství roční výroby a pro ekonomické 

zhodnocení projektu vybranými ukazateli. 

8.1 Technický výpočet 

Technická část zhodnocení FVE dospěje k množství vyrobitelné elektrické energie pro první 

rok provozu. Zásadní zvolenou hodnotou je instalovaný špičkový výkon PP, od jehož velikosti se 

ročně vyrobená elektřina odvíjí. U střešních instalací investor často vychází z plochy, na kterou je 

možné fotovoltaiku instalovat. Model nezohledňuje geometrické řešení projektu, uživateli dává 

informaci o velikosti aktivní plochy, jakou mají moduly technologie s danou konverzní účinností. 

Aktivní plochu program stanoví         

  p 2 2 -1

A

A

                                        m , kWp, m kWp
P

S


  ,     (8.1) 

kde A je konverzní účinnost fotočlánků, jakých dosahují za referenčních podmínek. Tato účinnost 

odpovídá uživatelem zvolené technologii následovně:      

 -  krystalický křemík 15 %        

 -  CdTe 11 %          

 -  CIS 12 %         

 Množství systémem vyrobitelné energie vyhodnotí program podle vztahu 

 -1 2 -2 -1

A R C                     kWh rok ,  m ,  kWh m rok , .W S E  S                    (8.2)     

ZdeSR je roční energie slunečního záření na 1 m
2
 aktivní plochy a c je celková účinnost systému. 

Přijatý úhrn záření odpovídá geometrickému řešení FVE, které je definováno sklonem modulů vůči 

vodorovné rovině  (°) a azimutem příčné osy modulů   (°).            

 Velikost SR se při stejném sklonu a azimutu modulů odvíjí od lokalizace. Uživatel určuje 

lokalitu výběrem nejbližšího města z nabídky programu. Celkem se jedná o 17 větších měst ČR, 

rozmístěných v rámci státu relativně rovnoměrně, viz obr. 8.1. Podle navoleného sklonu, azimutu 

a lokalizace stanoví program velikost SR. Solární závislosti SR = f (lokalita) byly vyhodnoceny 

na základě statistických dat britské společnosti RenSMART a české EkoWatt CZ s.r.o. [17]. Příklad 

funkce SR = f ()demonstruje pro Žďár nad Sázavou následující obr. 8.2.     

 Veličina c ze vztahu (8.2) představuje celkovou účinnost systému. Vychází ze zmíněné 

účinnosti fotočlánků a ze systémových ztrát výkonu Pc.   

 
 

 c

c A

100
                              , , .  

100

P
 


          (8.3) 

 Sloučením rovnic (8.1), (8.2) a (8.3) je patrné, že výroba závisí pouze na instalovaném 

výkonu, záření a systémových ztrátách. Konverzní účinnost zde nevystupuje. Lze ji chápat jako 

charakteristický parametr článku, který vypovídá o ploše potřebné na daný instalovaný výkon u 

různých typů technologií. Nevypovídá však nic o své hodnotě za podmínek odchylných od 

referenčních, tj. odlišné teplotě, jiné velikosti a charakteru záření. Tyto závislosti respektují příslušné 

složky systémových ztrát. 
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Do systémových ztrát Pc se promítá součinitel teplotních ztrát , součinitel ztrát 

způsobených odrazem dopadajícího světla od vstupních ochranných a funkčních vrstev , součinitel 

elektrických ztrát ve stejnosměrné a střídavé kabeláži a ve střídačích K. Tyto ztráty lze kvalitativně 

rozdělit. Ztráty odrazem a zvýšenou teplotou článků lze agregovat do součinitele ztráty nevýrobou , 

neboť v transformačním procesu vytvářejí ztrátu ještě před fází výroby elektrické energie, která je 

měřitelná na svorkách modulu. 

 

Obr. 8.1 – Mapa s vyznačenými lokalitami vyhodnoceného úhrnu slunečního záření 

 

Obr. 8.2 – Roční úhrn záření ve Žďáru nad Sázavou v závislosti na azimutu a sklonu panelu 

Především jsou však ztráty nevýrobou závislé na azimutu a sklonu panelu, na rozdíl od ztrát 

v kabeláži a střídačích. Dále se ztráty nevýrobou samostatně nevyčíslují. Výpočet celkových 

systémových ztrát Pc vychází z lineárního váhování ztrát nevýrobou ztrátami elektrickými. 
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  c(35,0) 1 K 2                                 , .P C C           (8.4)    

V rovnici Pc(35,0) značí výsledné celkové systémové ztráty pro moduly pod sklonem  = 35° 

s orientací na jih ( = 0°). Koeficienty C1 a C2 přitom odrážejí velikost ztrát nevýrobou  

  ρ 1 2                                             , .C C           (8.5)         

Příkladem takové závislosti je funkce pro články CIS s umístěním modulů volně, která dává rovnici

 
c(35,0) K0,906 9,38P             (8.6) 

Hodnoty koeficientů C1 a C2, a tedy ztrát nevýrobou jsou poplatné typu technologie a konstrukci. 

Jedná se o tři různé technologie: krystalický křemík, CIS, CdTe a dvě různé konstrukce: volné 

umístění na nosných konstrukcích a integrované provedení do střešní krytiny. Ve výsledku tak jde 

o šest možných kombinací koeficientů C1 a C2.       

 Pro obdržení velikosti ztrát Pc pro libovolně zadanou konfiguraci systému z hlediska azimutu 

a sklonu panelu, je třeba provést lineární přepočet v souladu s tím, jak ztráty nevýrobou závisí 

na azimutu a sklonu panelu. Přepočet je dán vztahem      

 
 

 

 
c ,

c

c 35,0

                                             , ,
P

P
P

 


    


     (8.7) 

Zde Pc() značí hodnotu ztrát určenou pro zadaný sklon a azimut modulu. Jejich závislost pro 

moduly CIS představuje obr. 8.3.   

 
Obr. 8.3 – Velikost systémových ztrát v závislosti na azimutu a sklonu pro články CIS 

8.2 Ekonomický výpočet 

 Vzhledem k době podpory, která je garantována na 20 let, se předpokládá vyhodnocení 

ekonomických ukazatelů právě ve dvacetiletém období. Provoz elektrárny bez cenové podpory 
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za tímto horizontem je přesto v programu možné vyhodnotit změnou doby provozu k v zadání.

 Položky zastoupené v přehledové tabulce cash flow jsou stanoveny následovně: 

Náklady           

 Pro i-tý rok vychází    

 

 

c p ú

1

po -1 -1 -1

p ú 1       Kč rok , ,Kč rok ,Kč rok , ,
100 100

i i i

i

N N N

p CPI
K n



  

 
          

 

   (8.8)           

kde Npi jsou náklady na pojištění v i-tém roce, Núi náklady na údržbu v i-tém roce, ppo značí zadané 

procento pojištění, Kp zadanou hodnotu celkové počáteční investice, i představuje pořadový rok, nú 

zadanou velikost nákladů na údržbu v prvním roce a CPI zadaný index spotřebitelských cen; 

je uvažováno s konstantní mírou inflace. 

Odpisy           

 Odepisování fotovoltaické elektrárny je uvažováno lineárně s rovnoměrnou dobou 

odepisování 20 let. Jedná se o zjednodušení problematiky odepisování, jejíž exaktní uchopení 

by model značně znepřehlednilo. Výslednou chybu v cash flow, jaká tím vzniká, lze zanedbat. Odpis 

je položkou, u níž se neuvažuje s inflací. Jeho velikost se v i-tém roce (do i = 20) stanoví: 

  p -1 -1                                   Kč rok ,Kč rok .
20

i

K
O           (8.9)  

Úvěr           

 Úroky z úvěru, který je v programu volitelný až do výše počáteční investice, představují roční 

náklad měnící se podle podmínek nastavení půjčky. Úrok pro i-tý rok se určí jako  

  -1 -1úr
1                          Kč rok ,Kč rok ,

100
i i

p
Úr Úv      ,    (8.10) 

přičemž púr je zadané procento úroku, Úvi-1 je úvěr v i-1–tém roce, který je stanoven 

 -1

1 2 1                                    Kč roki i iÚv Úv Úm     ,    (8.11) 

kde Úmi-1 značí úmor v i-1–tém roce, který vychází 

 -1

1 1                                     Kč rok .i iÚm ASpl Úr        (8.12) 

Zde ASpl je neměnná anuitní splátka. Z rovnic je patrné, že výchozími veličinami, od nichž se 

odvíjí stav úroku a úmoru promítajících se do cash flow, jsou neměnná anuitní splátka a úrok v prvním 

roce. Jsou určeny výší úvěru Kúv a dobou splácení l 

 -1 -1úr
1 úv                           Kč rok , ,Kč rok

100

p
Úr K     ,    (8.13) 

 

úr úr
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úv

úr

1
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              Kč rok , ,Kč rok .
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ASpl K
p

 
  
     

 
  

 

     (8.14) 

Je namístě uvést, že mimo úvěr byla zkoumána rovněž možnost financování záměru 

leasingem. Zásadní odlišností leasingu od úvěru je fakt, že poskytovatel leasingu je po dobu splácení 

vlastníkem pořizovaného objektu. Rozdíly mezi celkovou splatnou částkou pro totožnou výši úvěru a 
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leasingu jsou minimální s tím, že leasing vychází méně výhodný. U leasingu lze však dosáhnout na 

půjčku vyšší částky. Vzhledem k tomu, že ekonomika záměru je pro stejnou částku úvěru a leasingu 

podobná, je uvažováno pouze s úvěrem.     

Výroba elektrické energie        

 V technické části stanovená elektrická energie vyrobená elektrárnou představuje hlavní 

finanční příjem v ekonomické rozvaze. Její velikost klesá vlivem výkonnostní degradace fotočlánků 

a stárnutí materiálových vrstev, které se projeví zmenšením propustnosti záření. Poklesu výkonu je 

v programu zadán koeficienty poklesu výkonu 1 a 2. Pro 10. rok platí 

 -1 -11
10 11                    kWh rok , ,kWh rok ,

100
W W

 
      
 

   (8.15) 

obdobně pro 20. rok 

 -1 -12
20 11                     kWh rok , ,kWh rok ,

100
W W

 
      
 

   (8.16)    

přičemž meziroční pokles je rovnoměrný lineární, jak ilustruje příkladný obr. 8.4. Další pokles 

výkonu modulů a v souladu s ním roční výroby při případném provozu za 20. rokem se uvažuje se 

stejným trendem, jako mezi 10. a 20. rokem. 

 

Obr. 8.4 – Příklad definovaného poklesu výkonu panelů 

Tržba za vyrobenou elektřinu         

 Pro oba režimy cenové podpory platí tentýž mechanismus pro výpočet tržby za výrobu 

 
1
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p 1             Kč rok ,Kč kWh ,kWh rok , ,
100
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  (8.17) 

Ve vztahu cp značí zadanou výkupní cenu, resp. zelený bonus. PPI vyjadřuje index výkupních 

cen, který stanovuje meziročně ERÚ podle indexu cen průmyslových výrobců, a to v rozsahu 2 až 

4 %. 
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Nezdaněný zisk          

 Je hrubým rozdílem nákladů a tržeb a pro i-tý rok činí 

 -1

h c                                 Kč rok .i i i i iZ T N O Úr         (8.18) 

Základ daně           

 Pro základ daně iZD platí v i-tém roce:                               

jestliže h 0iZ  , tak hi iZD Z , jinak  -10             Kč rokiZD               (8.19) 

Daň z příjmu           

 Stanoví se v i-tém roce jako 

  dp -1 -1                                  Kč rok ,Kč rok , ,
100

i i

p
DP ZD        (8.20) 

kde pdp zastupuje sazbu daně z příjmu. 

Čistý zisk           

 V programu jsou rozlišeny dva volitelné přístupy k výpočtu čistého zisku. V prvním přístupu 

je projekt sledován z ekonomického pohledu, který umožňuje srovnání s investičními projekty i jiných 

odvětví. Tímto prvním přístupem se čistý zisk stanoví v i-tém roce jako zisk snížený o odvedenou daň 

z příjmu  

  -1                                           Kč rok .či hi iZ Z DP       (8.21)

 Druhý přístup zachází do detailů z hlediska uplatnitelných slev na dani a odvodů na zdravotní 

a důchodové pojištění. 

Pojistné na zdravotní pojištění        

 Výše zdravotního pojistného se stanoví z vyměřovacího základu, kterým je nejméně 50 % 

příjmů tvořených součtem hrubého zisku a odpisů v daném roce 

  -1 -1 -1h zd
zd                   Kč rok ,Kč rok ,Kč rok , ,

2 100

i i
i

Z O p
P


         (8.22) 

kde pzd je procentem pojistného na zdravotní pojištění. 

Pojistné na důchodové pojištění        

 Určí se obdobně jako zdravotní pojistné 

  -1 -1 -1h s
s                     Kč rok ,Kč rok ,Kč rok , ,

2 100

i i
i

Z O p
P


         (8.23)  

ps vyjadřuje procento pojistného na důchodové pojištění. Při provozování elektrárny jako vedlejší 

výdělečnou činnost platí provozovatel pojistné tehdy, je-li splněna podmínka  

  -1

h                                                 Kč rok ,i iZ RČ      (8.24)         

kde RČi je rozhodná částka podle zákona o důchodovém pojištění, která je zadaná pro první rok 

životnosti RČ1 a pro i-tý rok je indexována o míru inflace 

  
1

-1 -1

1 1                    Kč rok ,Kč rok , ,
100

i

i

CPI
RČ RČ



 
      

 
   (8.25)      

Není-li splněna podmínka (8.24), provozovatel příspěvek na důchodové pojištění v rámci své vedlejší 
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výdělečné činnosti neplatí, a tedy Zhi = 0. Provozování elektrárny do 30 kWp jako hlavní výdělečnou 

činnost je málo pravděpodobné. Pro tento případ lze zadat v modelu RČ1 = 0. 

Sleva daně a daňový bonus         

 Daň z příjmu ze vztahu (8.20) lze v souladu s platným zákonem o daních z příjmu snížit. 

V programu se do výše daně promítne zadaná sleva Sdi (Kč), uplatnitelná až do nulové úrovně daně a 

daňový bonus Sboni (Kč), uplatnitelný do záporné hodnoty daně (částky splatné provozovateli státem). 

Obě slevy daně se v čase upravují podle inflace. 

1

d d1 1
100

i

i

CPI
S S



 
   

 
,  
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-1 -1

bon bon1 1        Kč rok ,Kč rok , ,
100

i
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 (8.26) 

Vztah (8.21) pro stanovení čistého zisku je pro druhý přístup modifikovaný následovně 

    -1

č h d bon zd s h f zd s         Kč rok ,i i i i i i i i i i iZ Z DP S S P P Z DP P P            (8.27) 

Při sestavování modelu byla rovněž zkoumána možnost daňových prázdnin, které byly 

v podmínkách ČR aktuální až do roku 2010. Daňové prázdniny spočívají v úplném osvobození OSVČ 

od placení daně z příjmu po určitou dobu (5 let). Během této doby nejsou uplatňovány odpisy, neboť 

při svém principu snižování daňového základu pozbývají smysl. Přínos daňových prázdnin se při 

dnešních nízkých výkupních cenách ukázal jako zcela zanedbatelný, proto v modelu nejsou uplatněny. 

Tržba za neodebranou elektřinu        

 V režimu zeleného bonusu patří k příjmům pasivum v podobě tržby za neodebranou elektřinu. 

Jedná se o úsporu, která se nevykazuje, nepodléhá tudíž dani z příjmu.  Rovná se  

  
1

-1 -1 -1s
ZB 1        Kč rok ,Kč kWh , ,kWh rok ,
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i
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, (8.28) 

kde cs značí jednotkovou cenu za elektřinu, poplatně tarifu, v jehož rámci by jinak objekt na společné 

přípojce s elektrárnou odebral elektřinu, ws je procentní podíl elektřiny vyrobené systémem, která se 

zužitkovává v objektu; je zadán v programu. EPI je index retailových cen elektřiny ve smyslu 

meziročního navýšení pro spotřebitele.  

Peněžní příjem         

 Peněžní příjem představuje čistou položku příjmů z provozu elektrárny po započtení tržby za 

neodebranou elektřinu, odpisů a odpočtení úmoru z půjčky 

  -1

č ZB                        Kč rok ,i i i i iPP Z T O Úm         (8.29) 

Cash Flow          

 Rozdíl mezí peněžním příjmem a investičními výdaji vyjadřuje cash flow, ze kterého se 

odvozují hodnocení projektu. Stanoví se v i-tém roce jako 

  -1                                         Kč rok ,i i iCF PP K       (8.30) 

kde Ii značí investiční výdaje v i-tém roce. Pro i = 1 platí K1 = Kp – Kúv; dále při investici do výměny 

střídačů v zadaném r-tém roku platí Kr = Ks. 

Diskontovaný Cash Flow         

 Jedná se o cash flow, který je diskontovaný jednak ve smyslu ztráty hodnoty peněz a také ve 

smyslu ušlé příležitosti – při využití prostředků jiným způsobem. Diskont je tak prakticky roven 

minimálně součtu inflace a úroku, jakým bychom zhodnotili peníze v bance. Diskontovaný cash flow 

v i-tém roce získáme jako 
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   (8.31)         

kde dsc je zadanou diskontní mírou. 

Kumulovaný diskontovaný Cash Flow      

 Veličina hodnotící projekt z pohledu času, ze které vychází některé ekonomické ukazatele 

efektivnosti, stanoví se pro i-tý rok 

  -1

1

1

             Kč rok ,
i

i i i iCDCF CDCF DCF DCF        (8.32) 

Prostá doba návratnosti         

 Vrací hodnotu pořadového roku n, ke kterému je splněna podmínka 

  -1

p

1

                                                     Kč rok ,
n

i

i

PP K


      (8.33) 

Diskontovaná doba návratnosti        

 Vrací hodnotu pořadového roku k, ke kterému platí 

 CDCFk > 0  -1                                                      Kč rok ,     (8.34) 

Net Present Value          

 Vrací hodnotu CDCFi pro i = k:  

NPV = CDCFk,  -1                                                 Kč rok ,     (8.35)   

kde k značí v programu zadaný rok doby provozu. 

Internal Rate of Return        

 Použitá funkce vrací hodnotu vnitřního výnosového procenta IRR z posloupnosti hodnot cash 

flow CFi, ke které dospěje iterační metodou podle vztahu (5.5). Posloupnost má rozsah CF1 až CFk. 

Levelized Cost of Electricity        

 Vyčísluje průměrnou cenu vynaloženou na výrobu 1 kWh za dobu provozu elektrárny.
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 (8.36) 

Energetická výtěžnost za dobu životnosti       

 Udává energetické využití plochy zabrané moduly během doby provozu elektrárny 

  -1 -2 -1 21                      kWh rok m ,kWh rok ,m ,

k

i

i
W

W

EF
S

   


   (8.37) 

kde platí A1,1S S   pro fotovoltaiku položenou (integrovanou) na střešní krytinu (fasádu), resp. 

A2S S   pro fotovoltaiku na vlastní konstrukci. Činitelé respektují poměr mezi aktivní plochou 

a plochou zabranou vodivými sběrnicemi a rámem, resp. navíc plochou pro rozestup panelů 

v konfiguraci modulů pod sklonem 35° pro nestínící si řady při úhlu 15° a vyšším dopadajících 

slunečních paprsků. 
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Ekonomická výtěžnost za dobu životnosti      

 Představuje NPV vztažené k ploše zabrané moduly  

  -1 -2 -1 2                     Kč rok m ,Kč rok ,m ,NPV

NPV
EF

S
       (8.38)  
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9 SIMULACE INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ V MODELU 

Simulace je provedena pro dva různé přístupy. V prvním jsou modelovány systémy v platných 

podmínkách roku 2013. Druhý přístup modeluje systémy uvedené do provozu v roce 2014 s využitím 

predikce podmínek na tento rok.  

9.1 Systémy v reálných podmínkách prvního pololetí 2013 

Přestože energetická výtěžnost z jednotkového výkonu vychází pro krystalický křemík nižší 

oproti článkům CdTe, CIS i amorfním, v poměru cena/výkon jsou i nadále nejvhodnějším řešením. 

V případě kombinace obou ukazatelů do poměru cena/výroba, dokáží se krystalickému křemíku 

některé tenkovrstvé panely vyrovnat, ve prospěch krystalických panelů však často hovoří jejich vyšší 

konverzní účinnost spojená s menší potřebnou plochou. Pro aplikace proto byly zvoleny panely 

z krystalického křemíku. 

9.1.1 Malá elektrárna 2,75 kWp 

Jedná se o FVE s instalovaným výkonem 2,75 kWp dle nabídky obchodu Sollaris s.r.o. [18]. 
Zadání parametrů v modelu přibližují obr. 9.1 a 9.2. Systém se skládá z 11 ks krystalických panelů 

Canadian Solar CS6P 250 a měniče Solarmax 3000S. V ceně 114 512 Kč je zahrnuta kompletní 

dodávka na klíč. Pro optimalizaci využití výkonu elektrárny v režimu zeleného bonusu je navíc použit 

regulátor GreenBonO v ceně 7 000 Kč včetně instalace a naprogramování. Celková počáteční 

investice včetně rezervy je 125 000 Kč. Na systém se vztahuje pětileté majetkové pojištění v roční 

výši 0,5 % z hodnoty investice. V ročních nákladech 2 000 Kč je zahrnuto vedení daňové evidence, 

čistění panelů 1x za rok a rezerva pro výměnu vadných dílů. V 10. roce provozu bude vyměněn střídač 

za 18 000 Kč. Výrobna pracuje v režimu zeleného bonusu. Předpokládá se využití 100 % vyrobené 

energie pro vlastní spotřebu nájemního RD, která je jinak realizována za průměrnou dvoutarifovou 

cenu 3 Kč/kWh. Oblastí instalace je Brno, sklon panelů 35° při odchylce od jihu 20° směr východ. 

Ztráty v kabelech a střídačích se předpokládají 8 %. Pokles výkonu panelů výrobce udává 10 % 

v prvních 10 letech a celkově 20 % po 20 letech. Diskontní sazba je 5,5 %. Roční inflace činí 2 %, 

zhodnocení výkupních cen udržuje ERÚ na minimální 2% hodnotě a roční zdražení retailových cen 

elektřiny se předpokládá  3 %. 

 

Obr. 9.1 – Definice parametrů elektrárny 2,75 kWp 

POČÁTEČNÍ INVESTICE celkem K p 125 000 Kč

VÝMĚNA STŘÍDAČŮ K s 18 000 Kč

ROK VÝMĚNY: r 10 .

PROCENTO POJIŠTĚNÍ p po 0,5 %

DOBA POJIŠTĚNÍ l po 5 let

ÚDRŽBA n ú 2 000 Kč/rok

CENA ZA PRODANOU ELEKTŘINU c p 2,44 Kč/kWh

forma zeleného bonusu PRAVDA

CENA ZA NEODEBRANOU ELEKTŘINU c s 3,0 Kč/kWh

SAZBA DANĚ Z PŘÍJMU p dp 15 %

DISKONTNÍ SAZBA dsc 5,5 %

ROČNÍ INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN CPI 2 %

ROČNÍ INDEX VÝKUPNÍCH CEN PPI 2 %

ROČNÍ INDEX KONCOVÝCH CEN ELEKTŘINY EPI 3 %

podrobný daňový výpočet NEPRAVDA

SITUACE NA TRHU

INVESTICE
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Obr. 9.2 – Definice parametrů elektrárny 2,75 kWp 

Výsledky programu představuje obr. 9.3. Pro danou oblast činí ve zvolené konfiguraci roční úhrn 

záření 1190 kWh/m
2
. Aktivní plocha modulů je 18 m

2
 při konverzní účinnosti článků 15 %. Systém při 

celkových ztrátách ve výši 18 % vyrobí v prvním roce provozu 2 689 kWh. Prostá doba návratnosti 

vychází 11 let, diskontovaná doba návratnosti 15 let. Čistá současná hodnota projektu je 37 183 Kč po 

20 letech provozu a vnitřní výnosové procento vychází 9,2 %. Výrobní náklady elektřiny za dobu 

provozu elektrárny činí 4 Kč/kWh, tedy vyšší než cena retailové elektřiny (3 Kč/kWh). Elektrárna 

však svým provozem s podporou zeleného bonusu dokáže pokrývat část vlastní spotřeby výhodněji, 

než užitím elektřiny ze sítě. Z investičního hlediska projekt ovšem nelze označit za lukrativní 

příležitost.  

 

Obr. 9.3 – Výstupy programu pro elektrárnu 2,75 kWp 

9.1.2 Citlivostní analýza pro systém 2,75 kWp 

 Pro modelový příklad z předchozí kapitoly je zpracována citlivostní analýza ekonomických 

ukazatelů na vybrané vstupní parametry. 

Výměna střídače 

Při neuvažování výdajů na výměnu střídače se čistá současná hodnota projektu se zvýší na 

48 300 Kč a vnitřní výnosové procento je cca o 1 procentní bod vyšší. Výrobní cena elektřiny se sníží 

o 10 %. Při upuštění od výměny střídače vychází odchylka, která činí projekt investičně zajímavější. 

Situaci dokládá obr. 9.4. 

 

VÝŠE ÚVĚRU K úv 0 Kč

ÚROKOVÁ MÍRA p úr 7,5 %

DOBA SPLÁCENÍ l 4 let

INSTALOVANÝ VÝKON ŠPIČKOVÝ P p 2,75 kWp

TECHNOLOGIE - 1 -

OBLAST INSTALACE SYSTÉMU - 1 -

AZIMUT  8 °

SKLON PANELU  36 °

UMÍSTĚNÍ - 1 -

ZTRÁTY V KABELECH A STŘÍDAČÍCH xK 8 %

POKLES VÝKONU PO 10 LETECH 1 10 %

POKLES VÝKONU PO 20 LETECH 2 20 %

PODÍL ELEKTŘINY SPOTŘEBOVANÉ w s 100 %

DOBA PROVOZU k 20 let

TECHNICKÉ PARAMETRY

ÚVĚR

-20

BRNO

35

c-Si

Volně

AKTIVNÍ PLOCHA MODULŮ S A 18 m
2

ÚHRN ZÁŘENÍ S R 1 190 kWh/m
2
/rok

VYROBENÁ ELEKTRICKÁ ENERGIE v 1. roce W 1 2 689 kWh

ZTRÁTY V SYSTÉMU CELKEM P c 18 %

ÚČINNOST MODULŮ  A 15 %

ANUITNÍ SPLÁTKA ASpl - Kč/rok

PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI PB 11 let

DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI DPP 15 let

ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA ZA 20 LET NPV 37 183 Kč/rok

VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO IRR 9,2 %

VÝROBNÍ NÁKLADY ELEKTŘINY LCOE 4,035 Kč/kWh

ENERGETICKÁ VÝTĚŽNOST ZA 20 LET EF W 1 316 kWh/m
2

EKONOMICKÁ VÝTĚŽNOST ZA 20 LET EF NPV 1 014 Kč/m
2

TECHNICKÉ PARAMETRY

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
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Obr. 9.4 – Změna vybraných ukazatelů při výměně střídače 

Majetkové pojištění 

Zanedbáním pojistné částky se dosáhne lepších ekonomických výsledků, viz obr. 9.5, rozdíl 

však není signifikantní. Obdobně málo výrazný efekt, pouze opačného charakteru, má na ekonomické 

ukazatele prodloužení doby trvání pojištění. 

 

Obr. 9.5 – Změna vybraných ukazatelů při zanedbání pojištění 

Údržba 

Vyhodnocení dopadu nákladů na údržbu na ekonomiku záměru přináší tab. 9-1. Ekonomické 

ukazatele jsou u daného systému na změnu nákladů na údržbu poměrně citlivé. Uvažování nulových 

nákladů na údržbu činí posuzovaný projekt významně výnosnější. Vnitřní výnosové procento je při 

zanedbání údržby oproti základní simulaci vyšší o 2,6 procentního bodu. Výrobní cena elektřiny 

vychází o čtvrtinu levněji. 

Tab. 9-1 – Závislost ekonomických ukazatelů na nákladech na údržbu pro systém 2,75 kWp 

 

Index spotřebitelských cen (CPI) 

Následující tab. 9-2 ukazuje srovnání ekonomických výsledků v závislosti na velikosti 

průměrné inflace v období projektu. Tato inflace se promítá do nákladů na údržbu. V daném příkladu 

lze označit ekonomické ukazatele projektu jako relativně málo citlivé na velikost inflace. 

Tab. 9-2 – Závislost ekonomických ukazatelů na CPI pro systém 2,75 kWp 

 

Index retailových cen elektřiny (EPI) 

Značnou citlivost NPV a DPP na míru růstu retailových cen elektřiny a s tím související 

úsporu v režimu zeleného bonusu dokládá obr. 9.6. V základní simulaci byla předpokládána EPI na 

úrovni 3 %. V posledním desetiletí přitom průměrné zdražování retailových cen elektřiny bylo 8 %. 

DPP 13 let

NPV 48 300 Kč/rok

IRR 10,1 %

LCOE 3,662 Kč/kWh

EF W 1 316 kWh/m
2

EF NPV 1 317 Kč/m
2

DPP 14 let

NPV 39 999 Kč/rok

IRR 9,5 %

LCOE 3,970 Kč/kWh

EF W 1 316 kWh/m
2

EF NPV 1 091 Kč/m
2

n ú (Kč/rok) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

PB (let) 10 10 10 11 11 11 12

DPP  (let) 12 13 13 14 15 16 17

NPV (Kč) 65 634 58 996 51 975 44 579 37 183 29 787 22 391

IRR (%) 11,8 11,2 10,5 9,9 9,2 8,5 7,7

LCOE (Kč/kWh) 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5

CPI  (%) 0 1 2 3

PB (let) 11 11 11 11

DPP  (let) 14 15 15 15

NPV (Kč) 41 551 39 486 37 183 34 611

IRR (%) 9,5 9,3 9,2 8,9

LCOE (Kč/kWh) 3,9 3,9 4,0 4,1
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Současná přetrvávající hospodářská recese naproti tomu přináší snižování cen silové elektřiny, 

v důsledku čehož ve střednědobém horizontu do roku 2020 nelze vyloučit ani stagnaci cen. Dojde-li 

však výhledově k obnovení hospodářského růstu, lze očekávat navrácení růstového trendu i u cen 

elektřiny. Mimo zobrazené ukazatele roste s EPI výrazně také IRR, a to v analyzovaném rozsahu EPI 

(0 až 8) prakticky lineárně od 6,9 % do 13,3 %.  

 

Obr. 9.6 – Závislost NPV a DPP na indexu retailových cen elektřiny pro systém 2,75 kWp 
 

Úvěr 

V analýze citlivosti výnosnosti projektu na financování úvěrem bylo uvažováno s půjčkou od 

20 % do 100 % celkové počáteční investice. Následující obr. 9.7 znázorňuje pokles NPV a IRR s tím, 

jak roste podíl úvěru na krytí počáteční investice. Na křivkách lze pozorovat nelinearity způsobené 

skokovou změnou doby splatnosti.   

 

Obr. 9.7 – Závislost NPV a IRR na výši úvěru pro systém 2,75 kWp 
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V souvislosti s použitím úvěru je třeba zmínit podstatnou skutečnost, že v krajních případech 

(vysoká míra krytí investice úvěrem, delší doba splatnosti) dochází k výrazné deformaci cash flow, 

viz obr. 9.8 (zde 100% krytí investice úvěrem s dobou splatnosti 14 let). 

 

Obr. 9.8 – Kumulovaný diskontovaný cash flow při 100% úvěru u systému 2,75 kWp 

 Pro takovou posloupnost cash flow je charakteristická špatná vypovídající schopnost 

ekonomických ukazatelů s výjimkou čisté současné hodnoty, kterou lze pro zhodnocení jako jedinou 

použít. 

Sklon a azimut modulů 

Poměry velikosti IRR podle sklonu a azimutu modulů vystihuje obr. 9.9. Sklon střechy na 

obrázku představuje 35°. Maximální výnos při tomto sklonu a jižní orientaci je 9,5 %. Pokles výnosu 

při odchylce od jihu je pouze o 1 p.b. Vodorovná poloha modulů dosahuje přijatelného výnosu 7,2 %. 

IRR u instalace na šikmé střeše s orientací na východ/západ je těsně nad hranicí diskontu. Použití 

modulů na fasádě je špatně výnosné, a při orientaci modulů na východ/západ je projekt dokonce 

ztrátový. 

 

 

Obr. 9.9 – Vnitřní výnosové procento projektu 2,75 kWp podle sklonu a orientace modulů 

-2 724

-5 148

-7 296

-9 188
-10 847

-11 812
-12 605 -13 241 -13 733
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-11 511

-4 942
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7 410

13 212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ CASH FLOW (Kč) během životnosti projektu
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Oblast instalace 

Srovnání přínosu elektrárny podle oblasti instalace ukazuje obr. 9.10. Bylo zvoleno relativní 

měřítko pro vyobrazení rozdílů mezi množstvím vyrobené elektrické energie, vnitřním výnosovým 

procentem a čistou současnou hodnotou. Zatímco množství vyrobené elektřiny se v extrému (Karlovy 

Vary – Břeclav) neliší o více než 12 %, dosahuje nejvyšší rozdíl mezi IRR 28 % a rozptyl NPV je až 

98 %. Tento rozdíl, který dokládá, jak se z ekonomického pohledu mohou i jen v rámci ČR projekty 

lišit, je dán podstatou ukazatelů NPV a IRR. Ty staví na lokalitě závislé tržby do vztahu s nezávislou 

počáteční investicí. Pokud je doba návratnosti projektu relativně blízká době jeho životnosti, jako 

v tomto případě, vychází odchylka NPV a IRR mezi oblastmi velká. Naopak s tím, jak doba životnosti 

přesahuje dobu návratnosti, konverguje extrém NPV i IRR k extrému vyrobené elektřiny.   

 

Obr. 9.10 – Rozdíly NPV, IRR a vyrobené elektřiny podle oblasti instalace u systému 2,75 kWp 

 

Podíl spotřebované elektřiny 

Cena retailové elektřiny je pro daný systém vyšší než samotný zelený bonus (3 Kč/kWh oproti 

2,44 Kč/kWh), lze proto očekávat, že efektivnost provozu elektrárny bude značně závislá 

na schopnosti spotřebovat vyrobenou elektřinu, a tím ušetřit za odběr. Potvrzuje to obr. 9.11, kde NPV 

a IRR vykazují na základě spotřeby velký rozptyl mezi zápornými a kladnými čísly. Snaha 

o maximální zužitkování vyrobené elektřiny, resp. adekvátní dimenzování výkonu FVE vzhledem 

k velikosti a charakteru spotřeby je klíčové pro dobrou ekonomiku. 
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Obr. 9.11 – Závislost NPV a IRR na spotřebě vyrobené elektřiny u systému 2,75 kWp 

 

9.1.3 Elektrárna 28,98 kW pro podnikovou spotřebu 

Základ systému s dodávkou na klíč dle nabídky firmy Sollaris s.r.o. [18] tvoří polykrystalické 

panely Ningbo Qixin SL 230 a střídače Solarmax 13MT a 15MT. Cena od dodavatele je 750 920 Kč. 

Včetně regulátorů pro optimalizaci spotřeby dosahuje celková investice 780 000 Kč. Částečně je 

hrazena úvěrem ve výši 300 000 Kč s úrokovou mírou 8 % a dobou splácení 4 roky. Výměna měničů 

v 10. roce vyjde na 110 000 Kč. Pětileté majetkové pojištění je v roční výši 0,5 % z celkové investice. 

V ročních nákladech 8 000 Kč je zahrnuto vedení daňové evidence, čistění panelů alespoň jedenkrát 

za rok a rezerva pro výměnu vadných dílů. Elektřina je prodávána v režimu zeleného bonusu. 

Předpokládá se využití 85 % vyrobené energie pro vlastní spotřebu podniku. Elektrická energie je 

jinak odebírána podle smlouvy s obchodníkem za cenu silové elektřiny 1,6 Kč/kWh. Oblastí instalace 

je Brno, sklon panelů 35° s orientací na jih. Ztráty v kabelech a střídačích uvažovány 8 %. Pokles 

výkonu panelů tohoto typu činí podle výrobce 10 % v prvních 10 letech a celkově 20 % po 20 letech. 

Diskontní sazba je 5,5 %. Cenové indexy zůstávají stejné jako v předchozím případě: CPI je 2 %, PPI 

rovněž 2 % a EPI na úrovni 3 %. 

Výsledky přibližuje obr. 9.12. Systém v prvním roce vyrobí 28 844 kWh při úhrnu slunečního 

záření 1 210 kWh/m
2
. Celkové ztráty výkonu v systému činí 18 %. Anuitní splátka úvěru vychází 

89 570 Kč/rok, celková splatná částka tedy je 358 280 Kč. Vzhledem k využití úvěru si prostá doba 

návratnosti a diskontovaná doba návratnosti odpovídají a jsou obě 14 let. Čistá současná hodnota činí 

272 381 Kč. Vnitřní výnosové procento na úrovni 10,0 % o 0,8 p.b. převyšuje výnos z malého systému 

2,75 kWp. Je to dáno nižšími měrnými investičními náklady na instalovaný výkon. To potvrzuje 

i nízká výrobní cena elektřiny 2,25 Kč/kWh. Ve vztahu k ceně za odebíranou elektřinu ovšem 

i v tomto případě jde o vyšší náklad. Výsledný výnos kompenzuje zelený bonus. Energetická 

výtěžnost z jednotkové plochy je oproti malé elektrárně mírně vyšší s ohledem na ideální orientaci 

panelů. Ekonomická výtěžnost na jednotku plochy naopak dosahuje o 20 % nižší hodnoty. To je 

způsobeno krytím investice úvěrem a nižším zužitkováním vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Č
is

tá
 s

o
u

ča
sn

á 
h

o
d

n
o

ta
   

  
N

P
V

(K
č)

Podíl spotřebované elektřiny v režimu zeleného bonusu ws

NPV

IRR



Simulace investičních záměrů v modelu 

65 

 

 

Obr. 9.12 – Výstupy programu pro elektrárnu 28,98 kWp 

 

9.1.4 Citlivostní analýza pro elektrárnu 28,98 kWp 

Pro jednotlivé determinující veličiny se u elektrárny 28,98 kWp ve srovnání se systémem 

2,75 kWp ukázal rozdíl v menší citlivosti na velikost nákladů na údržbu, neboť tyto jsou relativně 

nižší. Citlivost NPV a IRR na míru zužitkování vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu zůstává 

výrazná. Rozdíl je v tom, že i při nulové vlastní spotřebě a tedy dodávce veškeré elektřiny do sítě má 

projekt prakticky nezáporné vnitřní výnosové procento. To souvisí především s tím, že poměr mezi 

měrnými investičními náklady obou systémů (45 Kč/Wp u malé elektrárny oproti 27 Kč/Wp) je 

výraznější než rozdíl mezi kategoriemi zelených bonusů (2,44 Kč/kWh oproti 1,88 Kč/kWh).  

 Za zmínku stojí srovnání přínosu elektrárny 2,75 kWp a 28,98 kWp podle oblasti, které přináší 

obr. 9.13. Podobně jako u obr. 9.10 lze i pro elektrárnu 28,98 kWp sledovat značné rozdíly mezi NPV 

dosažené v jednotlivých oblastech. V souladu s komentářem u obr. 9.10, se křivka NPV přiblížila 

ke křivce výroby, protože doba návratnosti projektu je o jeden rok nižší. 

 

Obr. 9.13 – NPV, IRR a vyrobená elektřina podle oblasti instalace ve srovnání pro systémy 

2,75 kWp a 28,98 kWp 

AKTIVNÍ PLOCHA MODULŮ S A 193 m
2

ÚHRN ZÁŘENÍ S R 1 210 kWh/m
2
/rok

VYROBENÁ ELEKTRICKÁ ENERGIE v 1. roce W 1 28 844 kWh

ZTRÁTY V SYSTÉMU CELKEM P c 18 %

ÚČINNOST MODULŮ  A 15 %

ANUITNÍ SPLÁTKA ASpl 89 570 Kč/rok

PROSTÁ DOBA NÁVRATNOSTI PB 14 let

DISKONTOVANÁ DOBA NÁVRATNOSTI DPP 14 let

ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA ZA 20 LET NPV 272 381 Kč/rok

VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO IRR 10,0 %

VÝROBNÍ NÁKLADY ELEKTŘINY LCOE 2,245 Kč/kWh

ENERGETICKÁ VÝTĚŽNOST ZA 20 LET EF W 1 340 kWh/m
2

EKONOMICKÁ VÝTĚŽNOST ZA 20 LET EF NPV 705 Kč/m
2

TECHNICKÉ PARAMETRY

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ
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9.2 Modelování systémů pořízených v roce 2014 

9.2.1 Elektrárna 2,75 kWp v roce 2014 bez cenové podpory 

U záměru z kapitoly 9.1.1 je v simulaci pro rok 2014 uvažováno s 10% poklesem počátečních 

investičních nákladů oproti roku 2013 na 112 500 Kč. Protože je reálně pravděpodobné, že ERÚ 

počínaje rokem 2014 pro nové výrobny nevypíše cenovou podporu, je pro tuto situaci záměr 

posuzován. V programu zůstává nastaven režim podpory formou zeleného bonusu, který do tržeb 

počítá úsporu za elektřinu vyrobenou fotovoltaikou. Elektrárna slouží pouze pro krytí vlastní spotřeby. 

Ostatní parametry projektu zůstávají stejné jako v roce 2013. Pouze doba provozu se v tomto případě 

uvažuje 25 let, protože provozovatel není omezen 20letou dobou podpory a na druhé straně, přestože 

se uvádí životnost panelů 30 let, předpokládá se nahrazení novými technologiemi dříve, neboť přínos 

projektu se snižuje s poklesem vyráběné energie. 

Projekt dává vnitřní výnosové procento 3,3 %. To vyrovná znehodnocení peněz 2% roční 

inflací, ovšem při diskontu 5,5 % nepostačuje na nenulovou hodnotu NPV (-22 074 Kč). Aby výnos 

projektu dosáhl nad diskont 5,5 %, musela by počáteční investice dosáhnout 72 % původní hodnoty 

125 000 Kč z roku 2013, tj. 90 000 Kč. Při udržení cenového poklesu měrných nákladů na výkon 

o 5 až 10 % ročně lze očekávat neutrální ekonomický výsledek projektu nejdříve v roce 2016. 

Z pohledu srovnání průměrné výrobní ceny elektřiny za 25 let s cenou síťové elektřiny lze konstatovat, 

že pro simulovaný systém dojde k paritě již kolem roku 2015.      

   

9.2.2 Elektrárna 28,98 kWp v roce 2014 bez cenové podpory 

  Ve druhém příkladu je za stejných předpokladů nulové cenové podpory a pětiprocentního 

poklesu počáteční investice hodnocen provoz elektrárny z kapitoly 9.1.3. Jak zde bylo dříve uvedeno, 

retailová cena elektřiny pro větší firmu na úrovni 1,6 Kč/kWh je významně nižší než výrobní náklady 

elektřiny záměru z roku 2013 (2,3 Kč/kWh). V roce 2014 vychází tentýž záměr s investičními náklady 

740 000 Kč a bez cenové podpory hluboce ztrátový. Čistá současná hodnota dosahuje po 25 letech 

záporné hodnoty -317 000 Kč, vnitřní výnosové procento je 0,4 %. Aby se v tomto případě výnos 

projektu alespoň vyrovnal diskontu, musela by počáteční investice klesnout na 57 % původní hodnoty 

780 000 Kč z roku 2013, tj. 445 000 Kč (z toho 155 000 Kč kryto úvěrem). Ve střednědobém 

horizontu do roku 2020 je však takový propad pořizovacích cen málo pravděpodobný.  
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10 ZÁVĚR 

Diplomová práce si kladla za cíl vypracovat rešerši stavu fotovoltaiky a sestavit komplexní 

model zhodnocení ekonomické efektivnosti fotovoltaických aplikací. Sestavený model je součástí této 

práce na vloženém CD. Rešerše se v kapitolách 3 až 7 retrospektivně ohlíží za instalacemi ve světě a 

v ČR, seznamuje s technickými řešeními fotovoltaických systémů a podchycuje očekávané trendy v 

oboru, konkrétně další zvyšování konverzní účinnosti a pokles výrobních nákladů. V této souvislosti je 

pozornost věnována otázce parity – stavu, kdy průměrné výrobní náklady elektřiny z FVE dosáhnou 

retailové ceny elektřiny. Dosažení parity napříč Evropou je predikováno postupně od roku 2013 

(Itálie) do roku 2020 (Velká Británie; mimo severské země).   

10.1 Přínos práce 

Výpočetní model fotovoltaického systému, vytvořený v programu Microsoft Excel, kriticky 

zhodnocuje uživatelem definovaný projekt tím, že uvažuje komplexní spektrum faktorů, jež ovlivní 

jak vlastní výrobu elektřiny, tak ekonomiku záměru. Jedná se o oblast instalace, sklon a orientaci 

panelů, výtěžnost technologie, degradaci výkonu panelů, velikost ztrát v elektrickém obvodu a podíl 

elektřiny pro vlastní spotřebu, které se promítají do výroby. Přímý dopad na ekonomické ukazatele 

pak má pořízení nových střídačů, krytí investice úvěrem, oddělený vývoj inflace od zdražování 

retailové elektřiny a reálné náklady na provoz.       

 Model kromě matematického aparátu sestaveného v kapitole 8 a vnitřních funkcí Excelu staví 

na vlastní zpracované solární databázi. V principu jde o sadu funkčních závislostí ročního úhrnu záření 

na sklonu a azimutu panelu, která je sestavena pro 17 oblastí rovnoměrně pokrývajících území ČR. 

Použitá data jsou zpracována na základě analytického srovnání databáze PVGIS společnosti 

RenSMART, databáze společnosti EkoWATT a modelu meteonorm společnosti METEOTEST 

s  měřeními, uskutečněnými společností EkoWATT v ČR [17]. Hlavními výstupy modelu je roční 

výroba elektřiny ve společné přehledové tabulce s ekonomickými ukazateli, viz obr. 9.12, str. 65. 

Z ekonomických ukazatelů má největší vypovídací schopnost čistá současná hodnota (NPV), dále za 

předpokladu, že cash flow není výrazně deformován využitím úvěru také vnitřní výnosové procento 

(IRR). Dynamický graf zobrazuje diskontovaný cash flow po zvolenou dobu životnosti. Podrobný 

přehled dává kompletní tabulka položek cash flow.   

10.2 Výsledky záměrů FVE v podmínkách roku 2013 

V kapitole 9 byl model prověřen simulací dvou investičních záměrů v reálných podmínkách 

roku 2013.  Vybrány byly elektrárny výkonu 2,75 kWp, resp. 28,98 kWp s panely z krystalického 

křemíku, provozované v režimu zeleného bonusu pro vlastní spotřebu. Pro zajištění vlastní spotřeby 

v co nejvyšší míře byly nad rámec řešení dodavatele použity regulátory řízení příkonu vlastní 

spotřeby. Ukázalo se, že v daném řešení oba projekty jsou ekonomicky smysluplné z pohledu zajištění 

částečné energetické soběstačnosti a možnosti šetřit tak za odběr elektřiny ze sítě. Dokládají to vnitřní 

výnosová procenta 9,2 %, resp. 10 % a čisté současné hodnoty 37 tisíc Kč, resp. 272 tisíc Kč 

po 20 letech provozu.          

 V kapitole 9 dále pro oba záměry provedená citlivostní analýza na výše zmíněné vlivy 

předvedla rizika plynoucí z jejich zanedbání, resp. podcenění. V případě výměny střídače, nákladů 

na údržbu, majetkového pojištění i krytí investice úvěrem, nejsou rozdíly ekonomických ukazatelů 

při vyloučení jednotlivého z těchto aspektů markantní. Ovšem v případě jejich kumulativního 

zanedbání, jak je často uvažováno v hrubých propočtech dodavatelů, přesouvá se záměr do zcela jiné 
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ekonomické roviny. U elektrárny 28,98 kWp by teoreticky v takovém případě dosáhl výnos 13 % 

a čistá současná hodnota 495 tisíc Kč.            

 Ústředními faktory, rozhodujícími v podmínkách roku 2013 a nejinak v budoucnosti 

o úspěšnosti záměru FVE, jsou: 

 Míra zužitkování vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu a retailová cena elektřiny 

 Míra zdražování retailové elektřiny  

 V simulaci bylo u elektrárny 2,75 kWp uvažováno se zužitkováním veškeré vyrobené 

elektřiny, resp. s 85% zužitkováním u elektrárny 28,98 kWp. Tomu vyhoví objekty s roční spotřebou, 

která násobně převyšuje výrobu FVE, navíc však za podmínky užití elektřiny pro akumulační 

spotřebiče a s řízením příkonu těchto spotřebičů podle okamžité dodávky FVE. S poklesem schopnosti 

spotřebovávat vyrobenou elektřinu ekonomické ukazatele prudce klesají. Čistá současná hodnota je 

negativní při méně než 70% spotřebě u systému 2,75 kWp, resp. 45% spotřebě u systému 28,98 kWp. 

Uvažovat o hybridních systémech s ukládáním vyrobené elektřiny do akumulátorů se v podmínkách 

roku 2012 ukázalo jako ekonomicky neuspokojivé vzhledem k dodatečným pořizovacím nákladům 

[19], a to platí i pro rok 2013 vzhledem ke stálým cenám akumulátorů.     

 Otázka míry zdražování retailové elektřiny je pro ekonomiku záměrů značnou nejistotou. 

Průměrné roční navyšování cen elektřiny v ČR o 8 % za poslední dekádu souviselo s předkrizovým 

hospodářským růstem, a také s liberalizací trhu s elektřinou v ČR. Dle současných expertních odhadů 

se jeví jako pravděpodobná 3% roční míra růstu; simulace s ní uvažují. V krajním případě stagnace 

cen, kterou nelze ve střednědobém horizontu vyloučit, balancuje cash flow elektrárny 2,75 kWp 

ke konci 20leté životnosti nad červenými čísly (NPV ≈ 13 tisíc Kč), u systému 28,98 kWp pak je NPV 

o 118 tisíc Kč nižší oproti 3% míře.   

Do přínosu záměru se nezanedbatelně promítne oblast instalace. U systému 2,75 kWp 

se výroba elektrické energie v souladu s rozdílem energie záření liší v extrému o 12 % (Karlovy Vary 

– Břeclav). Naproti tomu činí rozdíl čistých současných hodnot pro uvedené oblasti 98 %. Tato 

disproporce je způsobena časovou blízkostí diskontované návratnosti (15 let) a životnosti (20 let). 

S tím, jak životnost projektu přesahuje dobu návratnosti, dochází ke stabilizaci rozdílů v cash flow 

srovnávaných oblastí a rozdíl čistých současných hodnot konverguje k rozdílu výrob. Vnitřní 

výnosová procenta se pro obě krajní varianty liší o 2 p.b. (Karlovy Vary 7,8 %, Břeclav 10 %).  

Specifický význam lze přikládat ukazateli LCOE vypovídajícím o výrobních nákladech 

elektřiny z FVE. Ve vztahu k němu je pro fotovoltaiku fenoménem posledních let otázka dosažení 

parity s retailovou elektřinou. Výrobní náklady FVE snesou již v ČR srovnání s retailovými cenami 

elektřiny např. domácností, nejedná se však o plnohodnotnou paritu. Prověřované aplikace totiž 

nezajišťují spotřebiteli 100% soběstačnost; závislost na dodávce elektřiny ze sítě zůstává. Hybridní 

systém malého výkonu s ukládáním energie do akumulátorů se může ukázat jako ekonomicky 

efektivní ve střednědobém horizontu do roku 2020 za předpokladu udržení současného trendu 

snižování pořizovacích cen. I zde je však nutné uvažovat makroekonomický aspekt nabídky 

a poptávky. Při zvýšení poptávky po fotovoltaických panelech za stavu parity v zemích s vyšším 

úhrnem záření (Itálie, Španělsko ad.) bude úroveň cen panelů závislá na výrobních kapacitách 

a dostupnosti materiálu. Vazba parity na globální podmínky tak nejlépe ukazuje, že ekonomické 

ukazatele je vždy vhodné vnímat neodděleně od všech aspektů dané problematiky. 
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10.3 Další postup 

Doporučená navazující činnost spočívá především v rovině programování. Pro využití modelu 

širokou veřejností by byla žádoucí transformace výpočetního aparátu a solární databáze z prostředí 

Visual Basic for Application, na němž je postaven Microsoft Excel, do prostředí umožňujícího 

plnohodnotné spouštění z internetu. Práce s modelem by pak byla možná bez nutnosti stahování 

programu a nezávisle od instalace sady MS Office na stroji. Pro tento účel se jako nejvhodnější jeví 

programovací jazyk Java vzhledem k jeho dostupnosti (zdarma) a možnosti přímého spouštění 

aplikace z webového prohlížeče prostřednictvím Java Web Start launcher.    
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ASEK Aktualizovaná Státní energetická koncepce

AM1.5 Modelové spektrum slunečního záření po průchodu bezoblačnou atmosférou

BIPV Building-Integrated Photovoltaics  (Fotovoltaika integrovaná do budov)

CAPEX Capital Expenditures (Investiční náklady)  

CDCF Cumulated Discounted Cash Flow (Kumulovaný diskontovaný cash flow)

CF Cash Flow  (Peněžní tok)

CI(G)S tenkovrstvé články (Cu-In-(Ge)-Se)

CPI Consumer Price Index (Index spotřebitelských cen)

ČEPS Provozovatel přenosové soustavy v ČR

DCF Discounted Cash Flow  (Diskontovaný peněžní tok)

DPP Discounted Payback Period (Diskontovaná doba návratnosti)

EPI Electric Price Index (Index retailových cen elektřiny)

EPIA European Photovoltaic Industry Association (Evropská asociace fotovoltaického

ERÚ Energetický regulační úřad

ES Evropské společenství

EVA etylen vinylacetát

FLEXA sdružené pojištění proti požáru, blesku, výbuchu a pádu letadla

FV fotovoltaika

FVE fotovoltaická elektrárna

IRR Internal Rate of Return (Vnitřní výnosové procento)

LCOE Levelized Cost of Electricity (Výrobní náklady elektřiny)

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná

OTE Operátor trhu s elektřinou, akciová společnost

OZE Obnovitelné zdroje energie

MPP Maximum Power Point (Bod maximálního výkonu; u charakteristiky střídače)

NAP Národní akční plán

NPV Net Present Value (Čistá současná hodnota)

PB PayBack period (Prostá doba návratnosti)

PPI Producer Price Index (Index cen průmyslových výrobců)

PRE PREdistribuce, a.s. – Provozovatel distribuční soustavy na území Prahy

RD rodinný dům

ROS roční odpisová sazba

VTE větrná elektrárna

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
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SEZNAM ZNAČEK POUŽITÝCH VELIČIN 
 

Značka   Veličina      Značka jednotky     

ASpl   anuitní splátka      m            

CAPEX   pořizovací náklady     Kč                        

CDCF                     kumulovaný diskontovaný cash flow   Kč.rok
-1

        

CF              cash flow      Kč.rok
-1

                      

CPI   index spotřebitelských cen    %            

DCF   diskontovaný cash flow     Kč.rok
-1

                

DP   daň z příjmu      Kč.rok
-1

                 

DPP   diskontovaná doba návratnosti    rok          

EFNPV   ekonomická výtěžnost     Kč.rok
-1

.m
-2

                         

EFW   energetická výtěžnost     kWh.rok
-1

.m
-2

        

EPI   index retailových cen elektřiny    %                     

I   elektrický proud     A                            

IRR   vnitřní výnosové procento    %            

K   investice      Kč.rok
-1

                  

Kúv   výše úvěru      Kč.rok
-1

                        

LCOE   výrobní náklady elektřiny    Kč.kWh
-1

           

N   náklady       Kč.rok
-1

                    

NPV   čistá současná hodnota     Kč.rok
-1

                      

O   odpisy       Kč.rok
-1

                     

Pp   špičkový elektrický výkon    Wp            

P   pojistné       Kč.rok
-1

                    

PB   prostá doba návratnosti                     rok          

PP   peněžní příjem      Kč.rok
-1

                   

PPI   index výkupních cen       %         

RČ   rozhodná částka     Kč.rok
-1

                      

ROS   roční odpisová sazba     %                            

SA   aktivní plocha článků     m
2
            

S   sleva na dani      Kč.rok
-1

                            

T   tržby       Kč.rok
-1

                      

U   elektrické napětí     V           

Úm             úmor       Kč.rok
-1

                   

Úr   úrok       Kč.rok
-1

                   

Úv   úvěr       Kč.rok
-1

                   

W     vyrobená elektrická energie    Wh           

Z   zisk       Kč.rok
-1

                  

ZD   základ daně      Kč.rok
-1

                           

c   cena elektřiny      Kč.kWh
-1

              

dsc   diskontní míra      %            

i   pořadový rok      -            

k   doba provozu      rok            

l   období       rok           

nú   náklady na údržbu     Kč.rok
-1

          

p   míra, sazba      %            
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   koeficient poklesu výkonu modulů   %        

Pc   ztráty výkonu v systému    -
   

    

SER   roční energie slunečního záření    kWh.rok
-1

.m
-2

                     
            

 

   azimut        °               

   sklon fotovoltaického modulu    °                                  

   účinnost      -                        

   součinitel ztrát      -  
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