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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřená na identifikaci problému a finančních rizik při realizaci projektu 

fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. Součástí práce je technická analýza 

a návrh vlastního řešení problému při zachování pozitivního ekonomického výsledku.  

ABSTRACT 

This thesis is focused on problem identification and financial risks in the 

implementation of photovoltaic power plant on the roof of a house. Part of the work is 

technical analysis and design, my own solutions to problems while maintaining a 

positive economic outcome. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Solární panely, fotovoltaika, proces, technická a finanční analýza, realizace projektu 

KEY WORDS 

Solar panels, photovoltaics, process, technical and financial analysis, project realization 
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ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce je charakterizovat instalaci a užívání fotovoltaických panelů, 

vyčíslení nákladů na provoz a samotnou generaci zisku pro dvougenerační rodinný 

dům.  

Má práce probíhala mimo jiné formou konzultací s majitelem objektu, jenž jsou 

základem pro tuto bakalářskou práci. Majitel má velký zájem provozovat solární panely 

na svém objektu, ušetřit tak určitou finanční částku a po určité době na tomto 

alternativním zdroji energie vydělávat peníze.  

Tohle téma mě velmi inspirovalo, protože se zdá být stále velmi aktuální a pokud stát 

nepřistoupí k dodatečnému zdanění těchto projektů, bude i nadále velkou investiční 

příležitostí. 

Náplň konzultací se týkala shromažďování informací a posléze jejich analýzy 

s majitelem objektu, který má určité přání a chtěl by projekt výstavby solárních panelů 

uvést do praxe na střeše svého domu. Tomuto přání má dostát tato práce, která vznikla 

na jeho popud. 
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VYMEZENÍ PROBLEMATIKY A CÍLE PRÁCE 

Cíle, kterých má tato práce dosáhnout: navrhnout technické a ekonomické řešení pro 

realizaci výstavby fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu jakožto 

levnější alternativy stávajícího odběru elektrické energie. Současně toto řešení 

zhodnotit z hlediska času a vynaložených finančních prostředků. 

V první fázi bude důležité seznámit se s problematikou fotovoltaických panelů, 

poukázat na jejich výhody a nevýhody a nastínit další volitelné alternativní energetické 

zdroje. 

V další fázi budou navrhnuta kritéria a možnosti řešení, dle kterých bude vybrána jedna 

varianta jako nejvhodnejší prostředek k dosažení cíle. Toto řešení bude podrobeno 

analýze a následně bude na základě analýzy tohoto řešení navrhnut vlastní postup. 

V poslední fázi této práce budou zpracována data vedoucí k odhalení ekonomické 

životaschopnosti projektu. Budou provedeny kalkulace, zařazeny v čase a spolu s nimi 

bude také navrženo konečné řešení, a toto bude zdůvodněno. 

Pro zpracování návrhu budou využita data z meteorologických softwarů, české 

legislativy, informace a data majitele objektu a veškeré veřejně dostupné informace 

týkající se dané problematiky.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V následující kapitole bude nastíněna teorie využívání slunečního záření dopadajícího 

na zemský povrch. 

1.1 SLUNEČNÍ ENERGIE 

Na osvětlenou část Země dopadá každou vteřinu asi 1,74.1014 J zářivé energie, která se 

uvolňuje v nitru Slunce při termonukleárních reakcích. Část této energie se odrazí zpět, 

část se pohltí v atmosféře a část je rozptýlena. Přesto i v naší zeměpisné šířce k nám 

pronikne každou sekundu na 1 čtvereční metr přes 1000 J energie, kterou lze využít, a to 

není zrovna malá hodnota (3). 

Energie se vyskytuje ve formě: pohybové, tepelné, elektrické aj. Pro tyto energie platí 

jeden ze základních přírodních zákonů, a to zákon zachování energie (3). 

Energie nevzniká ani nezaniká, pouze se přeměňuje jedna její forma na jinou (3). 

Toto pravidlo platí samozřejmě i pro energii slunečního záření. Země vznikla přibližně 

před 4,5 miliardami let a po celou tuto dobu záření dopadá na její povrch. Otázkou je, 

kam se všechna jeho energie uložila (3). 

Odpověď zní takto: podstatná část se spotřebovala na to, aby byl udržen koloběh vody v 

přírodě, část se přeměnila na teplo esenciální k udržení života na Zemi. Po miliony let 

se však sluneční energie také ukládala do těl pradávných rostlin ve formě chemické 

energie. Na začátku této přeměny stojí fotosyntéza - nejdůležitější fotochemický proces 

na Zemi, při němž už v pravěku vznikaly v rostlinách pomocí světelného záření 

organické látky, bohaté na energii (3). 

Bez nadsázky lze tvrdit, že téměř všechna energie, kterou dnes máme k dispozici a 

využíváme, pochází ze Slunce. Ve formě chemické energie je uložena ve fosilních 

palivech. Fosilní paliva jako uhlí, ropa a zemní plyn, vlastně představují sluneční 

energetickou „konzervu“. Ze všech fosilních paliv se v přírodě v největší míře vyskytuje 

uhlí. To vzniklo hlavně z pravěkých plavuní a přesliček, rostoucích v bažinách. Z jejich 

mrtvých těl se rozkladem vytvářel energeticky bohatý uhlík. Stlačením nejprve vznikla 
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rašelina, překrytím vrstvami písku a jílu se vytvořilo hnědé uhlí a v další fázi uhlí černé. 

Na původu ropy a zemního plynu se dle historických výzkumů podílely pravěké nánosy 

mrtvé biomasy z řas, bakterií a planktonu. Zásoby fosilních paliv bude mít ale lidstvo k 

dispozici jen několik desítek let a pak bude třeba hledat nové zdroje energie (3).  

V současnosti hrají stále větší roli kromě jaderné energie obnovitelné zdroje energie. K 

nim patří zejména energie vody, větru a biomasy. Také zde jde vlastně o využívání 

sluneční energie, protože koloběh vody, vznik větru i růst rostlin má příčinu ve 

slunečním záření (3). 

1.1.1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ 

Sluneční záření můžeme využívat nepřímou cestou, nebo přímo. 

1.1.1.1 NEPŘÍMÉ VYUŽITÍ 

Energie vody 

Sluneční záření způsobuje, že se voda vypařuje, dešťové srážky z mraků plní řeky a 

přehradní nádrže vodních elektráren. Voda poté proudí na lopatky turbíny, která roztáčí 

generátor elektrického proudu (3). 

Princip: Sluneční energie→ pohybová energie vody → pohybová energie turbíny 

→energie generátoru → elektrická energie (3). 

Energie větru 

Sluneční záření zahřívá vzduch, který proudí z míst vyššího tlaku do míst s tlakem 

nižším, čímž vzniká vítr, který roztáčí vrtuli, připojenou ke generátoru větrné elektrárny 

(3). 

Princip: Sluneční energie → pohybová energie větru → pohybová energie vrtule → 

pohybová energie generátoru → elektrická energie (3). 

Energie biomasy 

Sluneční záření potřebují rostliny ke svému růstu Vzniklá rostlinná hmota nebo odpadní 

produkty živočichů se nazývají biomasa (dřevo, sláma, zemědělské plodiny, fekálie, 
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organické domovní odpady aj.). Z biomasy se vyrábějí pevná, kapalná či plynná 

biopaliva (3). 

Princip: Sluneční energie → chemická energie (fotosyntéza v rostlinách) → chemická 

energie (biopaliva) → teplo (spalování biopaliv) (3). 

1.1.1.2 PŘÍMÉ VYUŽITÍ 

Přeměna na teplo 

Energie slunečního záření je pohlcována tmavým povrchem plochých solárních 

kolektorů. Vzniklým teplem se ohřívá například užitková voda. Jinou možností je 

soustředění paprsků na malou plochu, přičemž se dá dosáhnout vysokých teplot (3). 

Princip: Sluneční energie → teplo (3). 

Přeměna na elektřinu 

Energie slunečního záření se ve fotovoltaických článcích mění přímo na elektrickou 

energii. Zde se využívá vlastností polovodičů a polovodičového přechodu PN (3). 

Princip: Sluneční energie → elektrická energie (3). 

1.2  VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 

Mezi alternativními zdroji energie dnes zaujímá solární energie výsadní postavení. Je 

čistá, také ekologicky nezávadná, nevyčerpatelná, atd. Splňuje tedy všechny požadavky 

být "in". Jsou ale nasnadě otázky, kolik energie lze vlastně ze Slunce získat, co je 

k tomu zapotřebí apod. (10). 

V posledních letech se stále častěji mluví v médiích o problémech zajištění 

dostatečného množství energie pro další rozvoj světové ekonomiky. Zásoby fosilních 

paliv se dříve nebo později vyčerpají, to je všeobecně známo už dlouhou dobu. Co ale 

až tak jasné nebylo je, že problémem není ani tak vyčerpání zásob fosilních paliv, jako 

spíše to, že oxid uhličitý, který jejich spalováním vzniká, má velký vliv na klimatické 

poměry na Zemi (10). 
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Tento problém se zdá být velmi závažným a zatím se neshodujeme na tom, jak jej řešit 

a kolik času vlastně máme. Možností je však hned několik, rozhodování mezi nimi je 

ale obtížné a každé z možných řešení má své nevýhody a také se každé nějak dotkne nás 

všech. Současná situace naznačuje, že věk laciné energie pomalu končí a v dohledu není 

žádné jednoduché, levné a pro většinu lidí přijatelné řešení (10). 

1.3  DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 

O možnostech řešení této problematiky na úrovni států se již píše hodně, možnosti 

řešení na úrovni jednotlivých občanů (byt, dům, osobní automobil, atd.) už tak široce 

probírány nejsou, a přitom právě na této úrovni se dá udělat velmi mnoho (10). 

 
Obr. 1: Možnost instalace solárních panelů spolu s využitím prosklené fasády. (Zdroj: NaZeleno.cz, 

2008) 

Jako občané máme v podstatě následující možnosti jak se chovat: 

1)Pokračovat jako doposud a platit stále vyšší ceny za energii, tedy nechat na našem 

státě, aby nám zajistil energii, kterou potřebujeme. 

2) Výrazně snížit svoji spotřebu. 

3) Přejít na jiné zdroje energie než fosilní paliva. 

4) Používat nadále fosilní paliva, ale vzniklý oxid uhličitý zachytit a někde ukládat 

(CCS – CO2Capture and Storage (zachytávání a ukládání CO2) (10). 
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Nejschůdnější ale je kombinace všech těchto možností, přičemž  klíčovou úlohu má 

snížení spotřeby. Teprve až výrazné snížení spotřeby nám totiž umožní zvýšit podíl 

obnovitelných zdrojů. Snížení spotřeby fosilních paliv pak pomůže získat čas na 

dokončení přechodu k případným dalším novým zdrojům (například jaderná fúze) nebo 

technologiím zachycování uhlíku (10). 

1.4  VÝHODY SOLÁRNÍ ENERGIE 

Mezi obnovitelnými zdroji energie zaujímá zvláštní postavení takzvané  přímé využití 

sluneční energie (viz. výše), tj. například ohřev vody nebo přitápění pomocí solárních 

kolektorů či výroba elektřiny fotovoltaickými panely. Sluneční energie je totiž jediný 

obnovitelný zdroj, jenž má dostatečný potenciál na dlouhodobé pokrytí energetických 

potřeb lidstva bez negativních vedlejších následků. Je faktem, že na většinu domů 

dopadne za rok ze slunce více energie, než kolik činí jejich roční spotřeba tepla 

a elektřiny. Je to také jediný zdroj, který je dostupný všude (výjimku tvoří pouze polární 

oblasti) (10). 

Řešení, vedoucí k zajištění dostatečných zdrojů energie,se tedy odehrává na několika 

úrovních:  

1) Na úrovni občanů: má podobu úspor energie a využití některých lokálně dostupných 

obnovitelných energetických zdrojů. 

2) Na úrovni státu nebo EU: řeší se dlouhodobá energetická politika, tj. jaderná nebo 

termonukleární energie, odstraňování uhlíku ze spalin (CSS) apod. (10). 

Jako občané však zasahujeme (prostřednictvím voleb nebo s pomocí médií) i do toho, 

jak se formuje tato energetická politika. Není proto příliš přehnané tvrzení, že to jak 

problém nakonec vyřešíme, záleží hlavně na každém z nás (10). 

1.5  DOSTUPNOST SOLÁRNÍ ENERGIE V ČR 

Nad hranicí zemské atmosféry dopadá na metr čtvereční plochy nastavené kolmo ke 

slunečním paprskům zářivý výkon přibližně 1,4kW – jedná se o tzv. solární konstantu.  

Při průchodu atmosférou je, jak již bylo řečeno, část záření odražena, část pohlcena 
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a část rozptýlena, přičemž na zemský povrch se dostává jednak přímé záření a jednak 

záření rozptýlené a odražené od mraků. Na zemském povrchu při čisté obloze výkon 

slunečního záření zpravidla nepřesahuje 1kW/m2. Při zatažené obloze je potom 

k dispozici jen rozptýlené, tzv. difúzní záření o znatelně menší intenzitě (přibližně 10× 

nižší) (11). 

Vzhledem k této nevyrovnanosti je proto důležitější údaj, kolik energie dopadne za delší 

časový úsek (měsíc, rok) na určitou plochu. Zde jsou zahrnuty průměrné dny, kdy je 

zataženo i slunečno. Celkové množství energie, které se dá získat za rok v určitém místě 

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

v roce). Na území České republiky rozdíly v množství dopadající energie nejsou příliš 

výrazné (velmi přibližně můžeme počítat s 1 MWh na metr čtvereční za rok) (11). 

 
Obr. 2: Množství sluneční energie v Evropě. (Zdroj: NaZeleno.cz, 2008) 

Z praktického hlediska je pro nás důležitější vědět, kolik energie dopadá např. na jižní 

střechu, kde jsou umístěny kolektory, či na prosklenou fasádu domu. Tato hodnota 

závisí pochopitelně na sklonu a orientaci této plochy a na roční době.  

V následující tabulce je množství energie dopadající v jednotlivých měsících na 1 

m2plochy skloněné pod úhlem 40° k jihu (11). 
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Tab. 1: Množství energie dopadající na 1 m2 jižní střechy (úhel 40°) za jednotlivé měsíce. (Zdroj: 

NaZeleno.cz, 2008) 

Měsíc Energie [kWh]

Leden 42
Únor 61
Březen 98
Duben 122
Květen 148
Červen 138
Červenec 157
Srpen 144
Září 108
Říjen 89
Listopad 39
Prosinec 31
Celkem za rok 1 177  

1.6  NEVÝHODY SOLÁRNÍ ENERGIE  

Problémem je, že zvláště v zimních měsících nejsou hodnoty energie vyrobené pomocí 

fotovoltaických panelů nijak vysoké. Poměrně malá hustota záření a značná závislost na 

roční době a počasí je asi tou nejvýznamnější překážkou ve snaze o větší využití energie 

přicházející ze Slunce (11). 

Je proto třeba si uvědomit, že i když za tuto energii neplatíme, malá plošná hustota 

a nepravidelnost dodávky mají za následek relativně velké náklady na zařízení, 

která sluneční záření zachycují anebo získanou energii akumulují pro pozdější využití. 

Nespornou výhodou ovšem je, že dodávka je z dlouhodobého hlediska velmi spolehlivá 

a plochy pro zachycení slunečního záření máme zpravidla také dost (11).  

U běžného rodinného domku se sedlovou střechou je k dispozici přibližně 50 až 

70m2
 střechy a 30 až 60m2

 fasády obrácené k jihu, což je plocha, na niž dopadne za rok 

80 až 130 MWh sluneční energie. Celková roční spotřeba energie (na topení, ohřev teplé 

užitkové vody, elektřinu) je u takového domku někde mezi 10 a 20 MWh. Slunce by 

tedy (teoreticky) mělo být schopné pokrýt bez problémů v tomto případě veškerou 

spotřebu energie. Praktická realizace není ovšem až tak jednoduchá. Vzhledem ke 
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spoustě technických a ekonomických omezení je možné reálně využít jen menší část 

této energie (11). 

1.7  PRAKTICKY VYUŽITELNÁ SOLÁRNÍ ENERGIE 

Jak už bylo řečeno výše, energie ze Slunce má několik významných výhod, mezi něž 

patří zejména dlouhodobá stabilita dodávek, jež lze dle tabulek konkrétně vyčíslit 

i v našich zeměpisných šířkách. Tyto hodnoty jsou ale v současné době pouze papírové 

(12). 

Slunce by díky těmto údajům mělo být sice teoreticky schopno pokrýt veškerou potřebu 

energie v domě, nicméně z mnoha důvodů je to zatím obtížně realizovatelné. Reálnou 

využitelnost nepříznivě ovlivňuje celá řada faktorů: 

1)    Energie slunečního záření má jen malou plošnou hustotu, proto jsou zařízení pro 

její zachycení poměrně velká, a tudíž také drahá. 

2) Účinnost solárních kolektorů pro ohřev vody je zhruba 30–40%, 

fotovoltaické články mají průměrnou účinnost jen kolem 15 %, což dále zvyšuje 

rozměry zařízení a jeho cenu. 

3)  Existuje výrazný časový a množstevní nepoměr mezi okamžitou nabídkou 

a okamžitou spotřebou (nejvíce dostupné energie je v létě, avšak odběr teplé vody a 

energie na topení je nejvyšší hlavně v zimě) a zatím nejsou k dispozici vhodné metody 

pro dlouhodobé ukládání tepla ani elektřiny (12). 

Přesto je dnes asi jediným opravdu zásadním omezením cena potřebných zařízení. 

Pokud by výrazně stoupla cena elektrické energie a současně se snížila 

cena fotovoltaických modulů, většina ostatních problémů by se nejspíše rychle vyřešila 

sama (12). 
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1.8  MOŽNOSTI VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE 

Sluneční energii lze využívat celou řadou způsobů: 

1) Vyhřívání domu (pasivní zisky jižními okny, Trombeho stěna (viz. kapitola Pasivní 

dům), zimní zahrada apod.), 

2) Ohřev vody v bazénu ohřev vody pro domácnost, 

3) Absorpční chlazení (chladnička, klimatizace), 

4) Destilace nebo sterilizace vody (získávání pitné vody), 

5) Výroba elektřiny (fotovoltaické články), 

6) Pohon zařízení (pomocí Stirlingova motoru) (12). 

1.9  KOMPONENTY SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ 

Při využití energie Slunce je zapotřebí: 

1) Zachytit záření a přeměnit jej na vhodnou formu energie (teplo, elektřina), 

2) Odvést tuto energii do místa využití nebo uložení, 

3) Uložit (akumulovat) energii pro pozdější využití (12). 

Systémy pro využití slunečního záření na ohřev vody nebo přitápění mají zpravidla tyto 

základní součásti: 

1.Kolektor – jeho úkolem je zachytit dopadající záření a přeměnit jej v teplo. Jde tedy o 

nejviditelnější část celého systému. 

2. Zásobník – zde se teplo (ve formě ohřáté vody), podobně jako v systémech 

s elektrickým bojlerem, uloží pro pozdější využití. 

3. Regulátor – lze jej nazvat „elektronickým mozkem“ celého systému v provedení 

připomínajícím termostat. Jeho úkolem je zapnout oběhové čerpadlo ve chvíli, kdy 

teplota na kolektoru převýší teplotu ve spodní části zásobníku, a zase ho vypnout 
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v okamžiku, kdy se teplota zásobníku blíží teplotě na kolektoru. Díky tomu zásobník 

neohřívá v noci kolektor. 

4. Pomocná zařízení jako jsou ventily, expanzní nádoba, potrubí apod. (12). 

Ne vždy musí být tyto části oddělené. Existují také systémy, kde je kolektor a zásobník 

integrován dohromady a žádné potrubí a regulátor nejsou potřeba. Podobná logika platí 

i pro pasivní domy; zde je kolektorem a současně zásobníkem vlastně celý dům (12). 

Záření se u systémů pro výrobu elektřiny (fotovoltaické systémy) zachycuje pomocí 

fotovoltaických modulů, což je analogie kolektoru, jako zásobník slouží akumulátorová 

baterie nebo (častěji) se vyrobená elektřina rovnou dávkuje do rozvodné sítě (12). 

1.10 SOLÁRNÍ SYSTÉMY V PRAXI 

Nyní uvedeme příklady, kde se v praxi můžeme setkat se systémy, které využívají 

sluneční záření. 

1.10.1 PASIVNÍ DŮM 

Při snaze co nejvíce snížit potřebu tepla na vytápění domů se používají 

masivní tepelné izolace, které efektivně zabraňují úniku tepla z domu. V takovémto 

domě se pak velkou mírou projeví teplo ze slunečního záření, které proniká dovnitř 

jižními okny a je akumulováno ve stěnách a podlaze domu. Pro využití slunečního tepla 

se nepoužívají žádná zvláštní zařízení, pouze součásti stavby (okna, stěny). Proto se 

v tomto případě hovoří o pasivním využití sluneční energie, odtud název „pasivní“ dům 

(13). 

Plocha oken zde nemůže být příliš velká, protože hrozí přehřívání a příliš slunce může 

být pro obyvatele nepříjemné. Sluneční paprsky lze proto zachytit také tmavým nátěrem 

povrchu jižní fasády, která se zakryje zasklením nebo takzvanou transparentní izolací. 

Podle vynálezce se toto řešení nazývá Trombeho stěna. Výhodou je časový posun mezi 

tím, kdy projde do domu sluneční teplo okny (nejvíce kolem poledne) a kdy projde 

dovnitř teplo z Trombeho stěny (nejvyšší hodnoty v průběhu noci) (13). 
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V dnešní době se klade důraz spíše na snížení tepelných ztrát než na maximalizaci 

pasivních solárních zisků. Postavit dům s téměř nulovou spotřebou energie na vytápění 

bez využití pasivních solárních zisků by nicméně bylo dražší a obtížnější (13). 

1.10.2 SOLÁRNÍ SYSTÉM PRO OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍ 

Na rozdíl od předchozího pasivního domu se jedná o příklad aktivního solárního 

systému. Pro zachycení slunečního záření se používají kolektory, kterými protéká 

teplonosná nemrznoucí kapalina hnaná cirkulačním čerpadlem. Získané teplo zahřívá 

vodu v zásobníku, odtud se pak odebírá teplá voda pro použití v domácnosti. 

V některých systémech se teplo ze zásobníku může použít i na vytápění domu (13). 

 

1.10.3 FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM DODÁVAJÍCÍ ELEKTŘINU DO 

SÍTĚ 

V posledních letech nastal velký boom těchto systémů, což je důsledkem především 

dobré a dlouhodobě garantované výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických systémů  

(výkupní cena je garantována na 20 let a činí minimálně 5,04 Kč bez DPH za 1 kWh 

(13). 

Tento systém se skládá z fotovoltaických modulů, měničů napětí a regulační, jisticí 

a měřicí elektroniky. Výhodou těchto systémů je fakt, že rozvodná síť slouží jako 

neomezený akumulátor energie, a proto mají (na rozdíl od systémů s akumulátory) 

minimální ztráty, tedy využije se všechna vyrobená energie. Jako příklad systému je 

možno uvést 40kW fotovoltaický systém na Pedagogické fakultě MU v Brně. Ve 

většině těchto systémů jsou fotovoltaické moduly umístěny na pevných stojanech. 

Existují však i systémy umožňující natáčení za sluncem, buďto jen v jedné ose nebo v 

obou osách (13). 
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Obr. 3: Natáčecí fotovoltaické moduly. (Zdroj: NaZeleno.cz, 2008). 

Z ekonomických důvodů se staví čím dál větší instalace. V současné době se asi největší 

solární elektrárna ČR nachází v Ostrožské Lhotě. Okamžité parametry některých 

demonstračních systémů je možné sledovat v reálném čase na internetu. Zajímavý 

experiment funguje v Liberci, kde jsou nepřetržitě sledována data z natáčecího systému 

o ploše 0,5 m2na střeše střední a vyšší odborné školy. Za červen 2008 takto velký 

fotovoltaický panel vyrobil zhruba 9 kWh energie (13). 

1.10.4 OSTROVNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM 

Tento systém se používá v místech, kde není k dispozici rozvodná síť. Skládá se 

z fotovoltaických panelů, akumulátorové baterie, vhodného regulátoru nabíjení 

a ochrany před přílišným vybitím akumulátoru. Zpravidla je vhodné jej doplnit nějakým 

dalším zdrojem (nejčastěji elektrocentrálou), který by zajistil dobití akumulátoru při 

delším období bez dostatečného slunečního svitu (13). 

1.10.5 SOLÁRNÍ CHLAZENÍ (KLIMATIZACE) 

Systémy využívající sluneční záření pro chlazení a klimatizaci mají oproti systémům na 

vytápění jednu zásadní výhodu. Tou je fakt, že největší potřeba chladit je zpravidla 

v době, kdy slunce nejvíce svítí. Nevýhodou, která je zde zásadní, je podstatně nižší 

účinnost při získávání chladu než při získávání tepla. K chlazení je možné použít buďto 

tepelnou energii získanou z kolektorů (absorpční chlazení) nebo klasický chladicí 

kompresor poháněný elektřinou z fotovoltaických článků (13). 
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1.11 DOTACE NA OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Nedílnou součástí sledovaní problematiky jsou zajisté dotace, které značnou měrou 

ovlivňují rozhodnutí pro/proti pořízení fotovoltaických systémů. 

Je to metoda, jak něco žádoucího podporovat, avšak vede k deformaci trhu a také 

neoptimální alokaci zdrojů. Dotace mohou být také nepříjemností pro jejich příjemce, 

neboť je s nimi spojeno nemalé administrativní vytížení. Při nesplnění podmínek jejich 

získání je poté nutno dotaci vrátit (14). 

Přehled potřebných dokumentů pro žádost o dotaci na solární kolektory: 

1. Odborný posudek. 

2. Faktura za odborný posudek (originál nebo ověřená kopie), doklad o zaplacení. 

3. Fakturace (úhrada nákladů dle rozpočtu) - potvrzení o zaplacení předmětu realizace 

(originály nebo ověřené kopie faktur a doklady o jejich úhradách) a dodací list 

s položkovým rozpočtem potvrzený žadatelem a zhotovitelem. 

4. Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení, z toho 1 fotografie objektu, ve 

kterém je zařízení instalováno. 

5. Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR 

(certifikát, protokol o zkoušce typu, resp. prohlášení o shodě apod.). 

6. Dokumentace - nákres zapojení, popř. nákres umístění obnovitelného zdroje, pokud 

toto není zřejmé z fotodokumentace. 

7. Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu 

a u novostaveb vyjádření stavebního úřadu dle zákona, je-li předmět vyjádření 

stavebního úřadu dle zákona 183/2007 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např. 

kolaudační rozhodnutí). 

8.  Aktuální výpis z katastru nemovitostí objektu, ve kterém byl obnovitelný zdroj 

instalován – kopie (14). 
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S tématem dotací jde ruku v ruce velká moc vložená do pravomocí úředníků, jež často 

vede ke korupčním aférám (14). 

Dle předchozích odstavců by se zdálo, že dotace jsou věcí naprosto nežádoucí, nicméně 

v mnoha případech stát nemá jinou možnost podpory něčeho žádoucího a dlouhodobě 

perspektivního. 

Jinak řečeno, existuje neschopnost obnovitelných zdrojů na trhu konkurovat fosilním 

palivům nebo elektřině, a to především kvůli zmiňované vysoké ceně na pořízení 

zařízení. Pokud tedy stát chce, aby bylo sníženo množství vypouštěného CO2, musí 

zvýhodnit pořizovaní systémů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (14). 

Zákon nabídky a poptávky je poté schopen „stáhnout“ cenu zařízení, neboť s rostoucí 

poptávkou klesá cena. Pokud tedy dotace zajistí dostatečný odbyt, může cena 

z dlouhodobého hlediska klesat a obnovitelné zdroje si vybudují onu 

konkurenceschopnost (14). 

Úkolem tedy je eliminovat nevýhody dotací a využít jejich výhod. 

1.11.1 DOTACE PŘÍMÉ 

Jdou například přímo do rukou občana jako příspěvek na nákup zařízení (14). 

1.11.2 DOTACE NEPŘÍMÉ 

U fotovoltaických, větrných apod. zařízení na výrobu elektřiny jsou v podobě zvýšené 

výkupní ceny elektřiny (14). 

1.11.3 OD KOHO ŽÁDAT A KOLIK ČINÍ DOTACE 

Dotace se liší dle druhu zařízení a způsobu jeho využití. 

1.11.3.1 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Státní fond životního prostředí poskytuje dotace na obnovitelné zdroje pro fyzické 

osoby. Nyní lze od fondu získat několik typů dotací dle druhu zařízení: 

- kotle na biomasu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, maximálně však 

50 000 Kč, 



26 
 

- solární systémy na teplou vodu – příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, 

maximálně však 50 000 Kč, 

- solární systémy na přitápění a teplou vodu – příspěvek až do výše 50 % investičních 

nákladů, max. však 60 000 Kč, 

- investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly – příspěvek až 

do výše 30 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč (14). 

Je důležité dodržovat pravidla. Dotace na kotel nebo tepelné čerpadlo má za cíl podpořit 

náhradu kotlů na uhlí něčím, co méně znečišťuje, a proto se dává jen tomu, kdo již má 

instalovaný kotel na uhlí a nahradí jej kotlem na biomasu nebo tepelným čerpadlem. 

Dotace tedy není určena pro nově postavené domy, kde je kotel na biomasu nebo 

tepelné čerpadlo již součástí stavby (14). 

Nepříjemné je také to, že na dotaci není právní nárok a nikdo vám nemusí zdůvodňovat, 

proč vám ji nedal. Žádá se až po uvedení zařízení do provozu a nesmí se překročit 

maximální doba 18 měsíců od uvedení do provozu (14). 

1.11.3.2 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 

V oblasti bydlení nejde primárně o podporu zdrojů energií, ale naopak o zamezení její 

zbytečné spotřeby. 

1. Komunální dotace 

Kromě zájmu státních orgánů se o oblast zajímají také nižší samosprávné celky. Dotace 

na obnovitelné zdroje lze získat i od některých krajských úřadů nebo měst. 

 

2. Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů a zelené bonusy 

Jednou z variant státní podpory je finanční pomoc výrobcům tzv. „zelené“ elektřiny. 

Nejde prakticky o dotaci, ale spíše o specifický proces garantovaného odkupu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, jež v sobě zahrnuje i určitou dlouhodobou garanci. Výrobce 

elektřiny se musí po registraci rozhodnout mezi dvěma variantami. Buď využije 

garantovanou výkupní cenu elektřiny (tu od něj musí provozovatel regionální 

distribuční sítě kompletně odebrat). Nebo se rozhodne pro podporu formou zelených 
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bonusů. V tom případě si prodává elektřinu sám (zpravidla i jiným koncovým 

uživatelům) a od ČEZu, E-onu či PRE inkasuje pouze tzv. zelený bonus. Jejich výši 

například pro rok 2008 udává následující tabulka (14). 

Tab. 2: Hodnoty výkupu elektřiny a zelených bonusů. (Zdroj: NaZeleno.cz, 2008) 

Zdroj
Výkupní ceny 

elektřiny 
[Kč/kWh]

Zelené bonusy 
[KČ/kWh]

Malá vodní elektrárna 2,6 1,4

Výroba elektřiny 
spalováním biomasy

4,21 2,93

Výroba elektřiny 
spalováním bioplynu

3,9 2,62

Větrná elektrárna 2,46 1,87

Fotovoltaická elektrárna 13,46 12,65  
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2 PRAKTICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Za alternativní zdroje energie se označují ty, které lze považovat za dlouhodobě 

obnovitelné. To znamená, že jejich čerpání nezpůsobí absenci jakýchkoli látek 

v životním prostředí a lze je označit za ekologicky šetrné. V rámci České republiky jsou 

tyto zdroje v posledních letech velmi podporované, a to jak státem, tak Evropskou unií.  

Za minulého režimu, byly tyto alternativní obnovitelné zdroje absolutně přehlíženy 

z důvodů nedostatku informací, zájmu a absencí technologií, vedoucích k úspěšnému 

získávání energie do elektrické sítě. Po roce 1989 se situace rapidně změnila s tím, že se 

investovalo několik miliard Kč do obnovení kvality životního prostředí. Postupně se 

začalo pracovat na projektech větrných a solárních elektráren, které se od nás na západ 

již běžně provozovaly a byly prezentovány jako nejvýhodnější a nejekologičtější způsob 

získávání energie (1). 

Evropská unie má ekologickou politiku v prvním pilíři a ekologie jako taková je jednou 

z hlavních priorit z prosazovaných zájmů Evropy jako celku. Proto se Evropská unie 

rozhodla investovat nemalé prostředky do projektů zaměřených na generování energie 

šetrné k životnímu prostředí (1). 

2.1  SITUACE NA TRHU 

Na trhu se pohybuje několik firem zabývajících se instalací a provozem solárních 

panelů. Jsou ovšem velmi skoupé na informace, pravděpodobně se bojí o určité své 

know-how a všechny nabídky dělají pouze na míru. Bylo potřeba tedy udělat jakýsi 

předvýběr firem, které by mohly mít potenciál nutný ke splnění mých požadavků.  

1. www.solarni-panely.cz - stránka, která je ve své podstatě pouze e-shopem a kde 

lze nakoupit komponenty pro náš projekt samostatně. Ceny panelů se pohybují 

od cca 5000 – 20 000 bez DPH, přičemž velikosti a výkony panelů se výrazně 

liší. Je možné zakoupit i set veškerých potřebných komponentů jako jsou panely, 

střídače, nosníky, elektroinstalace a elektroměr. Ale samotná instalace a 

připojení by byla na kupujícím. Stejně tak vypracování detailního projektu 

včetně modelu počasí (21). 
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2. www.fotovoltaicke-panely.com - druhou variantou je firma, která nám udělá 

návrh a ekonomickou kalkulaci a zajistí nám úřední vyřízení s licencí. Poté nám 

elektrárnu nainstaluje a zapojí. Tahle varianta je o mnoho komfortnější nežli ta 

předchozí, samozřejmě nás ale bude stát podstatně více peněz (5). 

3. www.isolar.cz - poslední variantou, která stojí za zmínku, je firma sídlící 

v Pardubicích vlastnící rovněž velkosklad s fotovoltaickou technikou. Po 

telefonickém rozhovoru na mě působila nejprofesionálnějším dojmem, který si 

zajistila i tím, že nechtěla do telefonu navrhovat žádné ceny, protože většina 

firem slíbí projekt za částku, za kterou ho nelze splnit, jen aby si zajistila 

zákazníka. Ale není pro ně problémem zdarma přijet a předběžně ocenit objekt, 

na kterém se má elektrárna nacházet (8). 

2.2  ZÁKLADNÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTU 

Tato práce stojí na všech níže zmíněných pilířích. Je třeba zajistit spolehlivé informace, 

aby byla zajištěna relevance a důvěryhodnost projektu. Proto existuje několik zdrojů 

vstupních informací pro hodnocení: 

1. www.justice.cz- ověření společnosti v obchodním rejstříku (9). 

 

2. www.zelenybonus.cz- klíčové informace a legislativní parametry pro zřízení 

fotovoltaických panelů (31). 

2.2.1 ZISK 

Základním kritériem pro hodnocení celého projektu bude zisk. Cílem práce je najít 

alternativu, která docílí kýžených úspor za energii a po splacení částky za pořízení 

technického řešení bude generovat zisk. 

Vzhledem k možnosti čerpat tzv. zelený bonus, což je program, který umožňuje 

domácnostem užívat vyrobenou elektřinu, je nasnadě kalkulovat veškeré výpočty právě 

na tento program. 

Energie získávaná prostřednictvím solárních panelů je dle platných zákonů České 

republiky dotovaná určitou částkou. Tato částka je každý rok stanovena v určitých 
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souvislostech, vázaná zejména na globální cenu elektrické energie. Tuto cenu stanovuje 

Energetický regulační úřad. Díky regulaci státu, nemůže být částka za jeden rok 

podkročena rokem následujícím. Částka za výkup elektrické energie každý rok roste a je 

navýšena o cenový index průmyslové výroby (26). 

Základní výpočet zisku by mohl vypadat takhle: 

1. Za jeden kalendářní měsíc FV panely vyrobí určitý počet kWh, tohle číslo je 

nutné násobit částkou určenou zákonem o fotovoltaice. Vyjde nám určitá částka. 

To je částka, která nám měsíčně pokrývá odpisy na pořizovací cenu panelů, a po 

splacení vytváří zisk. Částka za 1kWh je garantovaná státem a každý rok vzroste 

minimálně o inflaci. 

2. Sečteme si, kolik celkově budova spotřebovala elektrické energie za měsíc a 

kolik bylo zaplaceno za energii dodanou z klasické sítě na 1kWh. Dle této 

rovnice určíme, kolik bychom zaplatili za elektrickou energii bez FV panelů. 

Víme tedy, kolik měsíčně ušetříme. 

3. Určitou částku dostaneme za energii, která je sice námi vyrobená, ale 

nespotřebovaná. Tato částka jde také na vrub odpisům, jelikož se nejedná o 

úsporu ale o výdělek. 

Jelikož se jedná pouze o hypotézu, je třeba vzít v úvahu modelový příklad budovy a 

sledovat její dosavadní spotřebu s předpokládaným zdražením a inflací. Model intenzity 

slunečního svitu a výkonu elektrárny je dle FV společností k dispozici, a to podrobně 

vypracován pro jednotlivé měsíce 

Spočítání a posouzení výše uvedených bodů má za účel dosáhnout tří důležitých 

výsledků: 

1. Finanční částka, kterou je možné ušetřit každý měsíc za elektrickou energii, 

kterou nahradí energie vyrobená solárními panely 

2. Finanční částka, která je garantovaná státem a Energetickým regulačním úřadem 

za každou vyrobenou kWh 

3. Finanční částka za energii nespotřebovanou a dodanou do sítě (tato částka 

nebude ve výsledné kalkulaci zahrnuta, vzhledem k zanedbatelné hodnotě, ale je 

zapotřebí ji uvést) 
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Všechny tyto faktory nám přímo působí na konečný zisk či ztrátu hotového projektu. 

Jsou zde pochopitelně další vlivy, které nepřímo ovlivňují rentabilitu. Mezi ně patří 

energetické ztráty zařízení, vývoj cen na trhu s elektrickou energií, platební a dodací 

podmínky, roční režijní náklady, již výše zmíněná kvalita řešení společnosti provádějící 

instalaci zařízení a zejména počasí. Poslední jmenované kritérium projektu není 

lidskými silami ovlivnitelné, budeme tedy uvažovat statisticky průměrné hodnoty 

slunečního svitu. Je však možné ovlivnit polohu a náklon zařízení, z čehož lze získat 

poměrně přesná data. 

2.2.2 CENA 

Velmi podstatnou součástí pro hodnocení úspěšnosti projektu je samozřejmě cena. Je 

třeba zachovat kvalitu při konkurenceschopné ceně, proto v práci srovnáváme několik 

nabídek společností, které se zabývají výrobou a instalací fotovoltaických panelů. Na 

základě několika parametrů jako je cena, dostupnost a pochopitelně rychlost a flexibilita 

servisu, které je možné stanovit, lze zadat práci určité společnosti. 

V projektu je důležitých několik základních cenových činitelů: 

1. Výkupní cena za 1kWh vyrobenou FV panely 

2. Výkupní cena za 1kWh předanou do sítě 

3. Cena za námi odebranou energii ze sítě (1kWh/Kč) 

2.2.3 ENERGIE 

Dalšími určujícími faktory, které jsou nutné ke stanovení kriterií pro zhodnocení 

projektu je samotná energie, kterou je schopna elektrárna vyprodukovat a energie, 

kterou je nutné z rozvodné sítě získat. 

1. Množství vyrobené energie v kWh 

2. Množství energie spotřebované objektem 

3. Množství vyrobené energie dodané do sítě 

4. Množství energie dodané ze sítě do objektu 

5. Nominální výkon zařízení 
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2.2.4 INVESTICE 

V neposlední řadě jsou zde investiční faktory: 

1. Cena za jednotlivé fotovoltaické komponenty 

2. Cena za projektovou dokumentaci 

3. Cena za instalaci 

Výnosnost investice: 

Tento ukazatel určí, kolik nákladů na investici lze ročně splatit výnosem z této 

investice. 

ROI = 
��

��
 

Kde: Zr – průměrný roční čistý zisk z investice 

 IN – náklady na investici 

Návratnost investice: 

Tento ukazatel určí, za jak dlouho bude investice splacena a projekt bude generovat 

zisk. 

DS = 
��

��
 

Kde:  IN – náklady na investici 

CF - cashflow 

2.2.5 ÚDRŽBA 

Do kalkulací je třeba zahrnout i servis, který je nedílnou součástí zařízení. Tato procesní 

položka udržuje efektivitu zařízení a snižuje ztráty, na které má negativní vliv čas a 

s ním související opotřebení. 
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2.3  VÝBĚR FIRMY PRO PROJEKT 

Projekt výstavby solárních panelů na střechu domu je z principu projekt vyzkoušený 

mnoha subjekty ať už fyzické, či právnické povahy, je proto nepravděpodobné, že by 

řešení bylo technický neuskutečnitelné. Rizikem proto může být výběr dodavatele, který 

celou zakázku zajistí. Riziko může představovat vysoká cena, která způsobí delší 

návratnost investice, také kvalita použitých technologií a ztráty způsobené zařízením, 

které mohou ve výsledku hrát důležitou roli při hospodářském hodnocení výsledků (25). 

2.3.1 KRITÉRIA VÝBĚRU 

Tvrdá kritéria (kvantitativní) 

- cena 

- výkon 

- ztráty 

Měkká kritéria (kvalitativní) 

- servis 

- komunikace 

- poskytované informace 

Velmi důležité kritérium pro výběr firmy jsou osobní reference. Na internetu se firmy 

obvykle prezentují velmi podobně a zároveň jako nejvýhodnější. Z webových serverů je 

poměrně složité zjistit konkrétní informace. Doporučení jsem získal od svého známého, 

který podniká v oboru fotovoltaiky a má s obchodem tohoto druhu rozsáhlé zkušenosti. 

Cena je druhým podstatným kritériem. Měla by být minimálně srovnatelná s konkurencí 

při vyšší kvalitě. 

Maximální výkon by se měl pohybovat v rámci možností plochy střechy tak, aby byl 

využit veškerý potenciál této plochy. 

Záruka je neopomenutelná součást nabídky a měla by být co nejdelší. 

Servis a montáž by měly být součástí ceny, spousta společností ho nabízí zdarma. 
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Financování by mělo být možné několika způsoby. Zajímavou možností je financování 

projektu bankou s tím, že vstupní kapitál se pohybuje například kolem dvaceti procent a 

zbytek je financován bankou oproti částkám obdrženým za vyrobenou energii. 

Společnost by tuto možnost měla nabídnout. 

2.3.2 KRITÉRIA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU 

Při hodnocení úspěšnosti projektu je třeba si stanovit konkrétní úkoly, které je třeba 

splnit pro kvalifikaci projektu jako úspěšný. Jedním z hlavních úkolů tohoto projektu je 

dokázat úsporu prostředků vynaložených za energii a určit dobu návratnosti investice 

z peněz za vyrobenou energii při zachovaní měsíční úspory za energii, kterou není třeba 

kupovat ze sítě za standardní cenu. 
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3 ANALÝZA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Úvodem této části je třeba si říci za jaký konec tuto problematiku uchopit. Zda začít 

srovnávat ceny, zajistit technické postupy či studovat české zákony vzhledem k nutnosti 

obdržení licence. Aby byly naplněny úkoly v tohoto projektu, je zapotřebí získat 

informace, které standardně poskytují firmy zabývající se provozem fotovoltaických 

elektráren ve svých projektech, je však nutné tyto informace poměrně značnou sumou 

zaplatit. Jedním z úkolů tedy je analyzovat konkrétní problém a poté navrhnout jeho 

řešení. 

3.1  ANALÝZA VLIVU POČASÍ 

Na množství vyrobené energie má kromě sklonu, orientace a výkonu celé jednotky 

zásadní vliv počasí. Jde o jediný faktor, který člověk ovlivnit nedokáže. Přes zimu se lze 

setkat s problémem, že napadaný sníh může pokrýt plochu panelů a snížit tak efektivitu 

na nulu. Solární panely však i z tohoto důvodu mají vyšší teplotu než okolí, a proto sníh 

z povrchu lehce sjíždí. Toto je způsobeno produkcí tepla jako vedlejšího produktu 

výroby energie. V krajním případě je však doporučeno sníh z panelů odstranit. Cílem 

práce je nalézt nějaké ekonomické východisko, které bychom bez odhadovaných 

výpočtů výroby energie v budoucnu nemohli zaznamenat. Proto při výpočtu 

očekávaného množství energie vycházíme z průměrných hodnot slunečního svitu 

v jednotlivých měsících. Je tedy evidentní, že například prosinec či leden budou 

z hlediska zisku nejslabšími měsíci. Z tabulky níže je tedy možné spočítat 

předpokládaný zisk solárních panelů přepočítaný na určitou časovou jednotku. 
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Tab. 3:Průměrné měsíční sumy slunečního svitu vybraných měst. (Zdroj: Tzb-info, 2012) 

  Měsíc/počet hodin v měsíci Celkem 

Město I. II. III. IV. V VI VII VIII IX X XI XII (h/rok) 

Benecko 52 71 121 141 195 179 168 194 136 110 40 44 1 451 

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

České 

Budějovic

e 

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 

Jeseník 67 78 118 131 185 162 169 188 134 121 67 60 1 480 

Jindřichův 

Hradec 

36 58 119 138 198 188 195 201 141 107 51 38 1 470 

 

3.2  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Základním stavebním kamenem celého řešení je samotný solární panel. Ten bude 

sestaven buď z monokrystalických, nebo polykrystalických modulů o určitém výkonu. 

Další komponent, který je zapotřebí k úspěšnému uchycení panelu, je nosník nebo hák. 

Tyto nosníky jsou přizpůsobeny pro instalaci na střešní tašky, je ale velmi důležité tyto 

háky instalovat tak, aby byly panely v jedné rovině a nedocházelo k určitým 

zakřivením, které pak vrhají nežádoucí stíny a snižují nám efektivitu elektrárny (6). 

Další součástí řešení je kabeláž. Ta je ze speciálního materiálu, který je odolný vůči 

celoročním vlivům prostředí, ale je zapotřebí kabely mezi panely vést takovým 

způsobem, aby těmto vlivům nebyly přímo vystaveny. Kabeláž by měla být tvořena 

dvěma typy kabelů. První je stejnosměrný kabel, který je doporučen pro venkovní 

instalaci do maximálního napětí 1000V. Střídavé kabely jsou potom určeny pro spojení 
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s domovními rozvody. Přeměnu stejnosměrného proudu právě na střídavý zajišťuje 

střídač (6). 

Je třeba vyřešit jakým směrem a na jak zakřivené střeše budou panely instalovány. 

Ideální je samozřejmě instalovat na jih. V našem případě se jedná o střechu sedlovou, 

která je orientovaná na jihozápad, a to s vychýlením asi 10°. Sklon sedlové střechy je 

dle informací majitele 39°. 

3.2.1 DRUHY SOLÁRNÍCH PANELŮ 

Na trhu jsou nabízeny základní 3 druhy fotovoltaických panelů, a to monokrystalické, 

polykrystalické a amorfní. První zmíněné jsou optimální pro instalaci na střechu, jež je 

přímo orientována na jih a její zisk je proto maximální. Jejich výkon totiž není přímo 

odvislý od orientace a dostatečnou účinnost lze zajistit i nasměrováním mimo ideální 

sklon. Pro třetí typ solárních panelů, tedy panely amorfní je typické, že v podstatě 

nezáleží na úhlu sklonu ani orientaci, jejich zisk je pořád stejný, a to i v málo 

produktivních měsících jako je třeba listopad (8). 

3.2.2 SKLON STŘECHY 

Pro uspokojivý výkon je nejdůležitější co nejintenzivnější osvit. Proto není sklon 

střechy zdaleka tím nejdůležitějším faktorem. Rovná střecha má fakticky tu výhodu, že 

panely je na ní možno nasměrovat tím správným směrem, což na klasické sedlové střeše 

nelze.  Instalace panelů na rovnou střechu je také o něco jednodušší díky snadnému 

přístupu. Na sedlové střeše může překážet spousta elementů jako vikýř či komín, což 

zmenšuje plochu možnou k instalaci panelů (7). 

3.2.3 ÚDRŽBA PANELŮ 

Fotovoltaické zařízení je ve své podstatě bezúdržbové, jediným problémem, který může 

nastat, je v zimě sněhová pokrývka, která zapříčiní nulový výkon. Ovšem panely jsou 

kluzké a vždy teplotně rozdílné oproti okolí, takže k této situaci dochází zřídkakdy. 
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3.2.4 UMÍSTĚNÍ PANELŮ 

Jak již bylo zmíněno, orientace a sklon panelů je alfou i omegou projektu. Odklon 

střechy od jihu může přinést energetické ztráty, které se pohybují mezi 5 – 15% výkonu, 

vzhledem k velikosti odchýlení. Čím menší sklon střecha má, tím větší ztráty jsou 

vzhledem k vlivu zeměpisné šířky. Orientace střechy na jih zase zajistí delší účinky 

světelného svitu a tím pozitivnější výsledky. 

3.3  MONTÁŽ 

Technické řešení obsahuje základní postupy a popis zařízení, které budou figurovat ve 

správném zapojení, aniž by celá sestava trpěla zásadními ztrátami. 

3.3.1 UKOTVENÍ 

Systémová konstrukce se skládá z několika částí. První částí je hliníkový nosný profil, 

který slouží jako základní kostra a nosný mechanismus celé konstrukce. Hliník se 

využívá ze dvou důvodů. Prvním je, že hliník je kov, který nekoroduje, a tím druhým 

důvodem je jeho lehkost a pevnost, což má pozitivní důsledek na zatížení střechy. Pro 

standardní uchycení k hliníkovému profilu a zároveň ke střeše se využívají háky. Ty 

nainstalujeme poměrně snadno. K uchycení ke střeše stačí odkrýt několik střešních 

tašek a hák připevnit ke krovu pod taškami. Na profilu je zpravidla možnost nastavení 

výšky uchycených panelů. Samotný panel se uchytí na hliníkový profil, a to pomocí 

systémové příchytky, která je vidět na obrázku. Všechna přichycení se provádí pomocí 

imbusových šroubů (28). 

3.3.2 STŘÍDAČE 

Toto zařízení je nezbytné pro fungování fotovoltaické jednotky. Jeho hlavní a zároveň 

zásadní funkcí je přeměna stejnosměrného proudu na proud střídavý. Získaná energie z 

panelů, která je kabely dopravována do nemovitosti má charakter stejnosměrného 

proudu, který je ovšem pro standardní využití nepoužitelný. Moderní střídače jsou 

schopny upozorňovat na chyby a výpadky proudu v celém zařízení, takže slouží 

v podstatě i jako kontrolní jednotka. 
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3.3.3 KABELÁŽ 

Tento komponent je důležitý zejména proto, že jeho velká část je po celý rok vystavena 

vlivům venkovního počasí. Proto je třeba zajistit panely a přívod energie do domu velmi 

kvalitním materiálem, který odolává jak vlhkosti, tak vysokým teplotám v letě a nízkým 

v zimě. Tento elektrický kabel by neměl podléhat ani chemickým změnám podstaty 

materiálu, aby nebyla snížena efektivita přenosu elektrické energie. 

 

Obr. 4: Schéma zapojení solárních panelů. (Zdroj: Vojáček, 2009) 
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3.3.4 MĚŘICÍ SYSTÉMY 

Měřicí systém je umístěn na tzv. DIN lištu v rozvaděči u střídače. Standardně se 

využívá digitální měřicí přístroj, který zvládá zaznamenávat všechna důležitá data, např. 

kolik energie elektrárna vyrobila, kolik z ní je posláno do obvodu nemovitosti, kolik do 

veřejné sítě a v poslední řadě také kolik bylo přijato z veřejné sítě. Pro obchodní měření 

jsou třeba kalibrované měřicí přístroje. 

  



41 
 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrh optimálního řešení pro realizaci a výstavbu solární elektrárny na střeše RD se 

bude z části opírat o internetové nabídky, kde je možné zakoupit jednotlivé komponenty 

a seskládat dohromady celé funkční zařízení, přičemž hlavní důvod volby tohoto 

postupu je výrazná úspora nákladů. S tím spojená rizika však jsou problémy se 

zapojením a určitá nekompatibilita celého systému. Při dodržení předepsaných postupů 

sestavování celého kompletu lze tyto negativní vedlejší vlivy snížit na minimum. Toto 

řešení bylo zvoleno i z toho důvodu, že legislativa České republiky přestává být nadále 

v takovém rozsahu pozitivně nakloněna, protože částka za zelený bonus v dalších letech 

nemusí při vysokých pořizovacích nákladech být dostatečnou kompenzací pro pořízení. 

Proto bude důležité ušetřit z hlediska negativního vývoje do budoucna na 

jednorázových nákladech (1). 

Jestliže budou důsledným způsobem použity výše popsané postupy, bude celá sestava 

fungovat bezchybně. Pro nejdůležitější část projektu, tedy kalkulaci, potřebujeme 

definovat základní fakta o komponentech, vlivu prostředí, sklonu střechy. Opřeme-li se 

o kritéria hodnocení projektu, je možné přímo hodnotit finanční aspekt projektu 

adekvátní ke každé položce. Důležitým a neopomenutelným faktem je, že z možných 

dotací, které stát na provoz solárních panelů poskytuje, je nasnadě zvolit Zelený bonus, 

který je pro provoz rodinného domu jedinou vhodnou alternativou. 

Při výběru panelů a příslušenství byl kladen důraz zejména na cenu a poskytující výkon, 

přičemž k dispozici je na střeše cca 65m2 místa pro uložení panelů. Cílem je toto místo 

maximálně využít a tomu přizpůsobit velikost panelů. Výběr dále omezoval ten faktor, 

že většina obchodů prodává panely a příslušenství jen s odbornou montáží, které by 

bylo dobré se z ekonomických důvodů vyhnout. Vybraná zařízení jsou poskytována se 

zárukou a technickým popisem. 
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Obr. 5: Zelený bonus. (Zdroj: Wolf-Solar, 2009) 

4.1  NÁKUP ZAŘÍZENÍ 

Při srovnání cen a výkonů panelů s příslušenstvím na internetu byly k realizaci vybrány 

tyto komponenty: 

Tab. 4: Nákup komponent. 

 

Název Počet kusů Cena za 1 ks Cena celkem

Solární panel SUNOWE - 230 - mono 

(Zdroj: Solartec, 2012) 40 10 560 422400

Kompletní sada pro uchycení (Zdroj: 

Solární FV elektrárny, 2012) 20 3 990 79800

Střídač Sunny Boy 4000TL-20 (Zdroj: 

SolarPartner, 2012) 1 42 625 42625

Solární kabel 4mm2 [m] (Zdroj: Qnet, 

2009) 100 22,44 2244

Revize elektrického zařízení 2000

Kolek pro udělení licence 1000

∑ 550069  
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Cena za pořízený materiál je stanovena hodnotou 550 069 Kč. Lze ji ve vzorci 

interpretovat jako vstupní investici IN. Jedná se o jednorázovou investici, která 

nezahrnuje pracovní sílu, jelikož celý systém bude montován majitelem svépomocí. Lze 

konstatovat, že tímto výběrem a řešením bude uspořeno cca 30% nákladů. 

Při pořízení 40ks panelů SUNOWE - 230 –MONO je nominální výkon celé soustavy 

9,2 kW. Vzhledem k ideálním hodnotám prostoru, kde budou panely umístěny lze 

konstatovat, že elektrárna bude využívat nominální výkon 9,2 kW s minimálními 

ztrátami. Ale i tyto ztráty je třeba vzít v úvahu a zahrnout je do celkové kalkulace (2). 

4.2  KALKULACE 

Do procesu kalkulace vstupují následující aspekty. 

4.2.1 CENY ENERGIE 

Cena za 1 vyrobenou kWh v programu Zelený bonus – 5,08 Kč. 

(Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011 pro rok 2012 pro zařízení 

s výkonem do 30KW.) 

Cena za 1kWh prodanou do sítě – 0,1 Kč. 

Cena za 1kWh odebranou ze sítě – 4,63 Kč. (průměrná cena) 

Cenové údaje uvedené výše jsou základním informačním materiálem, se kterým bude 

kalkulováno. 

4.2.2 SPOTŘEBA ENERGIE 

Dále je třeba určit spotřebu rodinného domu. Tato čísla byla získána ve spolupráci s 

majitelem objektu, který měl evidenci spotřeby elektrické energie pro rok 2011. Z 

těchto čísel lze vypočíst přibližný roční rozpočet elektrické energie. 
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Tab. 5: Spotřeba energie 2011. 

Měsíc Spotřeba  v kWh Spotřeba v Kč

leden 619

únor 543

březen 518

duben 706

květen 686

červen 513

červenec 685

srpen 549

září 722

říjen 673

listopad 590

prosinec 613

∑ 2011 7417 34340,71  

Převede-li se výše zmíněná roční spotřeba do ceny za elektřinu, dostaneme částku 34 

340 Kč (4,63 x 7417). Majitel rodinného domu tedy utratí za elektřinu přibližně 34 

340kč za rok. 

4.2.3 VÝROBA ENERGIE SOLÁRNÍMI PANELY 

Dalším výpočtem se pokusíme zjistit, kolik přibližně vyrobí solární elektrárna elektrické 

energie za rok. 

Tento výpočet je poněkud složitější, proto je třeba využít aplikaci, kterou nám poskytne 

Photovoltaic Geographical Information System na webovém serveru Joint Research 

Centre. Pro výpočet je zapotřebí několik základních dat, která známe: 

 

Tab. 6. Data pro výpočet energie. (Zdroj: Joint Research Centre, 2012) 

Data Český překlad Hodnota

Estimated system looses Odhadované ztráty systému 15%

Longitude Zeměpisná délka 16∞35'21" East 

Nominal power of the PV system Nominální výkon 9.2 kWp

Inclination of modules Sklon střechy 39 deg.

Orientation (azimuth) of modules Orientace střechy 10 deg.  
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Tab. 7: Výroba energie.1 (Zdroj: Joint Research Centre, 2012) 

 Fixed angle       

 

Month  Ed  Em  Hd 
 Hm 
 

1  9.45  293  1.22  37.8 

 

2  15.70  441  2.09  58.4 

 

3  23.00  712  3.14  97.3 

 

4  29.80  894  4.26  128 

 

5  33.80  1050  4.98  154 

 

6  32.90  988  4.91  147 

 

7  34.90  1080  5.24  163 

 

8  32.00  993  4.79  148 

 

9  25.40  763  3.68  110 

 

10  20.70  642  2.88  89.3 

 

11  9.65  290  1.29  38.7 

 

12  6.47  200  0.84  26.2 

 

Year  22.90  696  3.28  99.9 

Total                                8350                                1200 
for year 

                                                 
1
Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system 

(kWh/m2) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system 

(kWh/m2) 
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Z předchozí tabulky nás zajímá hodnota 8350 kWh, tedy suma Em – průměrná měsíční 

produkce elektřiny. 

Přepočteno do cen programu Zelený bonus vyjde tato částka: 

5,08 x 8350 = 42418Kč/rok 

 

Tato částka však může být zavádějící, protože účinnost panelů se každý rok snižuje cca 

o 1%, což znamená, že za 20 let bude výkon o cca 20% nižší. Navíc cena Zeleného 

bonusu se navyšuje každý rok o index PPI (Cenový index průmyslové výroby), který 

činí 2 – 4% ročně. 

Kdyby se tedy kalkuloval přímý výdělek ze Zeleného bonusu na 20let dopředu, protože 

garantovaná životnost zařízení je 20 let a taktéž doba vyplácení Zeleného bonusu, 

postupovalo by se takto. Předpokládejme, že PPI bude minimálně 2%. 

 

Ztráty 

Jednotlivé komponenty podléhají určitým ztrátám výkonu, které jsou definovány 

zejména použitým zařízení. Průměrné ztráty je možno odhadovat na cca 15% celkového 

výkonu soustavy. Tyto ztráty jsou uvedené v každém zařízení a jejich součtem lze 

dosáhnout tohoto procentuálního zastoupení. 

 

Diskont 

Určení tzv. diskontní sazby pro měření současné hodnoty projektu je poměrně složitý 

proces. Lze říci, že diskont určuje hodnotu alternativní investice a měl by být vždy 

vyšší, než je úroková sazba na spořicím účtu v bance, neboť každý projekt s sebou nese 

určitá rizika, což o spořicím účtu v podstatě říci nelze. Konstrukce diskontu může 

vypadat takhle: 2% (riziková prémie banky) + 1% (úrok na spořicím účtu) + 2% 

(průměrná míra inflace). Diskont je tedy 5%, což je obvyklá hodnota používaná u 

českých firem (20). 
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Tab. 8: Výdělek programu Zelený bonus.2 3 

Roky Výroba kWh Ztráta výk. o 1% Cena + PPI (*1,02) Úspora el. CF v Kč SHP v Kč (diskont 5%)

1. rok 8350,00 1,00 5,08 9632,57 52050,57 49571,97

2. rok 8350,00 0,99 5,18 9825,22 52658,92 47763,19

3. rok 8350,00 0,98 5,29 10021,72 53275,19 46021,11

4. rok 8350,00 0,97 5,39 10222,16 53899,51 44343,26

5. rok 8350,00 0,96 5,50 10426,60 54531,99 42727,24

6. rok 8350,00 0,95 5,61 10635,13 55172,76 41170,76

7. rok 8350,00 0,94 5,72 10847,84 55821,93 39671,60

8. rok 8350,00 0,93 5,84 11064,79 56479,63 38227,64

9. rok 8350,00 0,92 5,95 11286,09 57145,99 36836,82

10. rok 8350,00 0,91 6,07 11511,81 57821,14 35497,16

11. rok 8350,00 0,90 6,08 11742,05 57655,72 33710,10

12. rok 8350,00 0,89 6,20 11976,89 58064,08 32332,25

13. rok 8350,00 0,88 6,33 12216,43 58755,27 31159,17

14. rok 8350,00 0,87 6,45 12460,75 59455,68 30029,16

15. rok 8350,00 0,86 6,58 12709,97 60165,45 28940,61

16. rok 8350,00 0,85 6,71 12964,17 60884,71 27891,99

17. rok 8350,00 0,84 6,85 13223,45 61248,78 26722,64

18. rok 8350,00 0,83 6,98 13487,92 61983,90 25755,59

19. rok 8350,00 0,82 7,12 13757,68 62728,92 24823,96

20. rok 8350,00 0,81 7,27 14032,83 63177,53 23810,95

∑10 let 234046,09 1152977,66 707007,18

 

 

Výpočet čisté současné hodnoty 

ČSH 

CF

1 � ��� 

Kde: CF – peněžní tok 

         i – úroková míra 

         n – počet let, po které musíme na příjem čekat 

 

                                                 
2 SHP: Současná hodnota příjmů 
3 CF: Cashflow 
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ČSH 
 �550 069 �
52050,57

1 � 0,05�
�  

52658,92

1 � 0,05�� �  
53275,19

1 � 0,05�� �  
53899,51

1 � 0,05�            

�  
54531,99

1 � 0,05�" � 
55172,76

1 � 0,05�# �  
55821,93

1 � 0,05�$ � 
56479,63

1 � 0,05�%

�  
57145,99

1 � 0,05�& � 
57821,14

1 � 0,05�'( �
57655,72

1 � 0,05�'' �  
58064,08

1 � 0,05�'�

�
58755,27

1 � 0,05�'� �
59455,68

1 � 0,05�' �
60165,45

1 � 0,05�'" �
60884,71

1 � 0,05�'#

�
61248,78

1 � 0,05�'$ �
61983,9

1 � 0,05�'% �
62728,92

1 � 0,05�'& �
63177,53

1 � 0,05��( 

 

SHP dle let:  Roky  ČSH / 1-20 rok      SHP / 1-20 rok                           

1.rok    - 550 069 Kč  - 49571,97 

2.rok      - 500 497 Kč  - 47763,19 

3.rok      - 452 733 Kč  - 46021,13 

4.rok      - 406 712 Kč  - 44343,26 

5.rok      - 362 369 Kč  - 42727, 24 

6.rok      - 319 642 Kč  - 41170,76 

7.rok      - 278 471 Kč  - 39671,6 

8.rok      - 238 799 Kč  - 38227,64 

9.rok      - 200 572 Kč  - 36836,82 

10.rok    - 163 736 Kč  - 35497,16 

11.rok    - 128 239 Kč  - 33710,1 

12.rok     -  94 528 Kč - 32332,25 

13.rok      -  62 196 Kč - 31159,17 

14.rok      -  31 037 Kč - 30029,1 

15.rok        -  1 008 Kč - 28940,63 

16.rok       + 27 932 Kč  - 27891,99 

17.rok       + 55 824 Kč    - 26722,64 

18.rok       + 82 546 Kč - 25755,59 

19.rok     + 108 302 Kč - 24823,95 

20.rok     + 133 127 Kč - 23810,95 

                + 156 938 Kč 
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Tab. 9: Čistá současná hodnota projektu.4 

SHP SHK ČSH

Hodnota v Kč 707007,00 550069 156938

Výpočet ČSH s ohledem na úsporu el. energie:

 

Nyní má výnos z projektu hodnotu 156 938 Kč, vypadá to tedy, že návratnost bude 

mnohem vyšší, než deset let. V tabulce je brán v úvahu faktor úspory za elektrickou 

energii běžně odebírané ze sítě. 

4.2.4 ODHAD SPOTŘEBY ENERGIE ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ 

Protože program Zelený bonus nabízí nejen peníze za vyrobenou elektřinu, ale i 

možnost aktuálně vyrobenou elektřinu zdarma využívat na domácnost, je možné 

dosáhnout výrazné úspory na výdajové stránce za měsíční platby. Tato úspora je ovšem 

poměrně obtížně specifikovatelná, protože přirozeně nelze přesně předpovídat kolik a 

hlavně kdy bude rodinný dům využívat elektřinu. Tuto úsporu lze však určit alespoň 

přibližně. Řekněme, jestliže každý den má 24 hodin, tak 8 hodin z každého dne je 

energeticky minimálně náročných, protože domácnost spí a nevznikají tedy náklady na 

svícení, vaření či jiné činnosti. V tuto dobu nejsou aktivní ani panely, vzniká tedy malý 

odběr z veřejné sítě na údržbu běžných spotřebičů. Zbývá tedy 16 hodin, kdy vznikají 

zásadní odběry. Pro další výpočet využijeme číslo 1620, což již bylo výše definováno 

jako počet hodin slunečního svitu v Brně za jeden rok.  Pokud tyto hodiny přepočítáme 

na den, zjistíme, že každý den panely vyrábí na plný výkon 4,4 hodiny. Proti tomu je 

vhodné postavit zbývajících 16 hodin, po které je v domě nejvíce spotřebovávána 

elektrická energie. Logickým srovnáním je možno zjistit, že šance na odebírání 

elektřiny z panelů je 4,4:16. Podělením těchto dvou čísel  vyjde procentuálně vyjádřené 

využití energie vyrobené svépomocí. 

4,4 : 16 = 0,275 ~ 27,5% 

Přibližně lze tedy říci, že majitel rodinného domu ušetří na nákladech za elektřinu 

průměrně 27,5% ročně. Samozřejmě toto číslo je pouze orientační a lze proti tomu 

postavit například argument, že nejvíce elektřiny je spotřebováno po západu slunce. Na 

                                                 
4 SHK: Současná hodnota kapitálových výdajů 
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druhou stranu je zájmem majitele, aby procesy nejnáročnější na odběr elektřiny 

uskutečňoval za bílého dne. Jednoduše řečeno, svítit a vařit večeři si majitel bude 

samozřejmě večer, ale prát nebo sekat trávu lze přes den. Za předpokladu, že majitel 

domu bude smýšlet ekonomicky, lze velmi pravděpodobně dosáhnout vyššího procenta 

4.2.5 ÚSPORA V ČÍSLECH 

Pokud bylo dosaženo v předchozím výpočtu 27,5% využití Zeleného bonusu je možno 

jednoduchým výpočtem určit přibližnou roční úsporu v Kč. 

Tab. 10: Roční úspora. 

Hodnota

Ø roční spotřeba [kWh] 7417

Cena el. ze sítě [Kč/kWh] 4,63

Předpokl. útrata 2012 [Kč] 34340,71

Koeficient 0,275

Úspora 2012 [Kč] 9443,695

Úspora za 20 let[Kč] 234046,1  

Pokud budeme kalkulovat v dlouhodobém horizontu, tedy dvaceti let, dojdeme k částce 

234 046 Kč. Je třeba uvést, že toto číslo je jen orientační, protože v sobě neodráží faktor 

zvyšování cen elektrické energie, který nelze ani odhadnout, protože nekopíruje výši 

inflace, zahrnuje v sobě pouze index PPI (2%). Lze tedy předpokládat, že tato částka 

bude o něco vyšší. 

4.3  ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 

Tab. 11: Čistá současná hodnota (s úsporou energie). 

Výpočet ČSH s ohledem na úsporu el. energie:

SHP SHK Úspora ČSH

Hodnota v Kč 707007,2 550069 234046,1 156938  

Když se kalkuluje  předpokládanou úsporou na elektřině odebírané ze sítě, čistá 

současná hodnota se nám zvýší a hodnota je nyní 156938 Kč. Z tohoto hlediska by se 

zdála investice do plánovaného projektu výhodná. Ve výpočtu není brán zřetel na 

zvyšující se cenu elektrické energie, za niž bychom tedy ušetřili ještě více. A další 
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podstatný faktor je, že čistou současnou hodnotu počítáme  na dvacet let. Návratnost 

tedy z pohledu čisté současné hodnoty bude cca patnáct let. 

4.4  KONEČNÁ KALKULACE PROJEKTU 

V této fázi budou zrekapitulovány všechny výpočty, kterých bylo dosáhnuto za pomocí 

získaných dat, informací a vzorců dostupných k dané problematice. Z těchto dat bude 

možné učinit určitý závěr, který by měl pomoci v rozhodování, zda obdobný projekt 

realizovat či ne, a zda je vůbec myšlenka fotovoltaických panelů stale aktuální, nebo se 

již jedná o nezajímavou investici a je lepší své finanční prostředky investovat do jiných, 

právě vznikajících produktů.  

Za zmínku ještě stojí skutečnost, že všechna data jsou kalkulována pro rok 2012, tím se 

rozumí, že projekt bude fungovat od 1. 1. 2012. 

 

 

Tab. 12: Závěrečná kalkulace. 

Informace Hodnota Specifikace

Spotřeba energie za rok 2011 7417 kWh SUMA 12 měsíců

Náklady na elektřinu za rok 2011 34 340 Kč 7417 kWh x 4,63 Kč

Investice do solárních panelů 2012 550 069 Kč SUMA nákladů na komponenty

Úspora se Zeleným bonusem pro rok 2012 9 443 Kč 7417 kWh x 4,63 Kč x 0,275 

Vyrobená energie pro rok 2012 8350 kWh viz Joint Research centre

Částka vyplacená za Zelený bonus 2032 918 931 Kč viz tabulka Výdělek programu ZB

Úspora energie se Zeleným bonusem 2032 234 046 Kč 7417 kWh x 4,63 x 0,275 x 20let

Celkem ušetřená částka v roce 2032 1 152 977 Kč 918 931 Kč + 234 046 Kč

Současná hodnota budoucích příjmů 2032 707 007 Kč viz tabulka Výdělek programu ZB

Čistá současná hodnota projektu 2012 156 938 Kč      707 007 Kč - 550 069 Kč

Budoucí hodnota projektu 2022 602 908 Kč   1 152 977 Kč - 550 069 Kč

Návratnost investice 10 - 15 let
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ZÁVĚR 

Problematika výstavby fotovoltaických panelů byla realizována v prostředí rodinného 

domu. Byly řešeny otázky týkající se drahých projektů na míru od specializovaných 

firem, či neustále klesající podpora státu prostřednictvím dotací Zelený bonus. 

Výsledný návrh řešení byl vyjádřen jak ekonomicky, tak byl promítnut i v čase délkou 

návratnosti investice. 

Byly využity informace z meteorologických softwarů, české legislativy, odborné 

literatury a veškerá veřejně dostupná data. Tato data byla podrobena analýze, byla 

zahrnuta do kalkulací a vzešlo z nich mnou navržené řešení, které zahrnuje jak výše 

zmíněná data, tak i rizikové faktory jako počasí, či ztráty systému. 

Stanovené cíle byly tedy splněny. Navržené řešení je postaveno na nízkých nákladech, a 

tedy i rychlé návratnosti v rámci dostupných možností. Projekt bude splacen do 15ti let. 

Poté bude považován za ziskový. Jestli je výhodné investovat do tohoto typu projektu či 

ne, je hodno dalších analýz a srovnání, které však cíle této práce neobsahují. 

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat lidem, kteří se na vzniku této práce podíleli 

a pomohli tak jejímu vzniku. 
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